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            м. Покровськ 

 

 

Про включення квартир  

до числа службових жилих приміщень  

 

 

 Розглянувши клопотання комунального підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» від 08.10.2020 № 01-17/943, комунального підприємства 

«Покровськводоканал» від 08.10.2020 №010/1403, комунального підприємства «Управління 

міського господарства» від 07.10.2020 № 676, Державного вищого навчального закладу 

«Донецький національний технічний університет» від 08.10.2020 №01-09/1053, щодо 

виділення службового житла, враховуючи пропозиції громадської комісії з житлових 

питань (протокол №12 від 09.10.2020) керуючись статтями 30, 59, 73 Закону України від 

21.05.1997 №280/97 ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  1. Включити до числа службових приміщень: 

 1.1.  Двокімнатну квартиру за адресою: м. Покровськ, м-н ***, буд. ***, кв. ***, жила 

площа 27,0 м2  та однокімнатну квартиру за адресою: м. Покровськ, м-н ***, буд. ***, 

кв.***  , жила площа 13,1 м2  і  закріпити, як службові жилі приміщення за Комунальним 

підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги». 

 Підстава: клопотання комунального підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» від 08.10.2020 № 01-17/943 , статті 15, 118 Житлового кодексу 

Української РСР, пункти 3, 4 «Положення про порядок надання службових жилих 

приміщень і користування ними в Українській РСР», затвердженого Постановою Ради 

Міністрів Української РСР від 04.02.1988 № 37. 

 1.2. Двокімнатну квартиру за адресою: м. Покровськ, вул. ***, буд. ***, кв. ***, жила 

площа 27,5 м2 і закріпити, як службове жиле приміщення,  за комунального підприємства 

«Покровськводоканал». 

 Підстава: клопотання комунального підприємства «Покровськводоканал»                   

від 08.10.2020 №010/1403, статті 15, 118 Житлового кодексу Української РСР, пункти 3, 4 

«Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в 

Українській РСР», затвердженого Постановою Ради Міністрів Української РСР від 

04.02.1988 № 37. 



 1.3. Двокімнатну квартиру за адресою: м. Покровськ, м-н ***, буд. ***, кв. ***, жила 

площа 26,3 м2 та двокімнатну квартиру за адресою: м. Покровськ, вул. ***, буд.***, кв.***, 

жила площа 22,2 м2 і закріпити, як службові жилі приміщення за комунальним 

підприємством «Управління міського господарства». 

 Підстава: клопотання комунального підприємства «Управління міського 

господарства» від 07.10.2020 №676, статті 15, 118 Житлового кодексу Української РСР, 

пункти 3, 4 «Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування 

ними в Українській РСР», затвердженого Постановою Ради Міністрів Української РСР від 

04.02.1988 № 37. 

 1.4. Однокімнатну квартиру за адресою: м. Покровськ, вул. ***, буд. ***, кв***, жила 

площа 14,5 м2 і закріпити, як службове жиле приміщення, за Державним вищім навчальним 

закладом «Донецький національний технічний університет». 

 Підстава: клопотання Державного вищого навчального закладу «Донецький 

національний технічний університет» від 08.10.2020 №01-09/1053  статті 15, 118 Житлового 

кодексу Української РСР, пункти 3, 4 «Положення про порядок надання службових жилих 

приміщень і користування ними в Українській РСР», затвердженого Постановою Ради 

Міністрів Української РСР від 04.02.1988 № 37. 

 

 

 

В.п. міського голови             О. Требушкін 


