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Про надання житлових приміщень   

для тимчасового проживання  

внутрішньо переміщеним особам  

у місті Покровську Донецької області 

 

 

 

З метою забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, на виконання 

Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 № 769 «Про затвердження Порядку та умов 

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту                 

на сході України», рішення Покровської міської ради Донецької області від 17.01.2018               

№ 7/50-20 «Про зарахування до житлового фонду Покровської міської ради Донецької 

області дев’яти квартир», рішення виконкому Покровської міської ради Донецької області 

від 18.01.2018 № 4 «Про затвердження Порядку розподілу та надання житлових приміщень 

для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у місті Покровську Донецької 

області», враховуючи пропозиції Комісії з розподілу та надання житлових приміщень              

для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у місті Покровську Донецької 

області (протокол № 1 від 19.04.2018, протокол № 2 від 03.05.2018), керуючись              

статтями 30, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати впорядковані житлові приміщення внутрішньо переміщеним особам                       

для тимчасового проживання  строком на 1 (один) рік: 

1.1. однокімнатну квартиру, загальною площею 24,5 м2, жилою площею 12,7 м2, 

розташовану за адресою: м. Покровськ, м-н Сонячний, ***,  ***  на склад сім’ї – дві особи 

(він і дружина). 
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1.2. однокімнатну квартиру, загальною площею 23,0 м2, жилою площею 13,3 м2,  

розташовану за адресою: м. Покровськ, м-н Лазурний, ***, *** на склад сім’ї – дві особи 

(вона і неповнолітня донька). 

1.3. однокімнатну квартиру, загальною площею 30,8 м2, жилою площею 18,8 м2, 

розташовану за адресою: м. Покровськ, м-н Шахтарський, ***, *** на склад сім’ї – одна 

особа (він). 

1.4. двокімнатну квартиру, загальною площею 46,5 м2, жилою площею 29,9 м2., 

розташовану за адресою: м. Покровськ, вул. Степана Бовкуна (до перейменування 

вул.Правди), ***, *** на склад сім’ї – дві особи (вона і неповнолітній син).  

1.5. двокімнатну квартиру, загальною площею 42,2 м2, жилою площею 31,6 м2 

розташовану за адресою: м. Покровськ, вул. Залізнична (до перейменування вул. Шота), 

***, *** на склад сім’ї – три особи (він, дружина і неповнолітній син). 

1.6. двокімнатну квартиру, загальною площею 48,2 м2, жилою площею 33,1 м2, 

розташовану за адресою: м. Покровськ, пр-т Шахтобудівників, ***, *** на склад сім’ї – три 

особи (він, матір і батько). 

1.7. двокімнатну квартиру, загальною площею 42,4 м2, жилою площею 28,0 м2, 

розташовану за адресою: м. Покровськ, вул. Поштова (до перейменування 

вул.Соціалістична), ***, *** на склад сім’ї – три особи (вона і двоє неповнолітніх дітей). 

1.8. трикімнатну квартиру,  загальною площею 42,5 м2, жилою площею 29,6 м2, 

розташовану за адресою: м. Покровськ, вул. Поштова (до перейменування 

вул.Соціалістична), ***, *** на склад сім’ї – три особи (вона, донька і неповнолітній онук). 

1.9. трикімнатну квартиру, загальною площею 54,07 м2, жилою площею 38,1 м2, 

розташовану за адресою:  м. Покровськ, м-н Шахтарський, ***, *** на склад сім’ї – чотири 

особи (вона, чоловік і двоє неповнолітніх дітей). 

2. Уповноважити комунальне підприємство «Покровський центр єдиного замовника 

Донецької області» (Диндимарченко) на укладання окремих договорів найму житлових 

приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у місті Покровську 

Донецької області строком на 1 (один) рік за вищевказаними адресами. 

 

 

В.о. міського голови                      І.В. Сущенко 


