
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
        ПРОЄКТ 

від _______________ №________ 
          м. Покровськ 

 

Про житлові питання та пропозиції  

громадської комісії з житлових  

питань від 19.03.2020  

 

Розглянувши заяви громадян із житлових питань та додані матеріали, враховуючи 

пропозиції громадської комісії з житлових питань (протокол № 3 від 19.03.2020), керуючись 

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

міської ради 

ВИРІШИВ: 

  1. Зняти з квартирного обліку і виключити зі списку на позачергове одержання 

жилого приміщення ***, 1997 року народження, яка перебуває у загальній черзі і у 

пільговому списку (пільга: дитина, позбавлена батьківського піклування) на одержання 

жилого приміщення за місцем проживання при виконкомі міської ради з 21.10.2009 

(облікова справа № 2256), склад сім’ї – дві особи (вона і неповнолітній син), у зв’язку з 

забезпеченням нормою жилої площі.  

Впорядкована двокімнатна квартира за адресою: м. Покровськ, м-н ***, буд.***, 

кв.***, загальною площею 45 м2, житловою – 25,5 м2 придбана у січні 2020 року на ім’я ***, 

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, з подальшим накладанням 

заборони на відчуження квартири протягом 10 років. 

Підстава: договір купівлі-продажу квартири від 29.01.2020, зареєстрований у реєстрі за 

№ ***; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від 29.01.2020, статті 46, 48, 50 Житлового кодексу Української РСР; пункти 26, 

46, 51, 53 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм 

жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української 

РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470. 

 2. Змінити договір найму жилого приміщення на іншого члена сім’ї та переоформити 

особистий рахунок на підставі статей 61, 63, 64, 65, 103, 106 Житлового кодексу 

Української РСР: 

2.1. з ***, основного наймача квартири, на доньку ***, зареєстровану: м. Покровськ,  

м-н ***, буд.*, кв.*, жила площа 38,9 м2, склад сім’ї – дві особи (вона і син), у зв’язку зі 

смертю матері, *** (копія свідоцтва про смерть) . 

2.2. з ***, основного наймача квартири, на дружину ***, зареєстровану: м. Покровськ , 

вул. ***, буд.*, кв.*, склад сім’ї – одна особа (вона і донька), у зв’язку зі смертю чоловіка, 

(копія свідоцтва про смерть) і зняттям його з реєстрації 07.10.2019, за взаємною згодою з 

донькою. 

 

В.о. міського голови             І. Сущенко 


