
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

 

від _____________  № ______ 

            м. Покровськ 

 

Про питання та пропозиції житлової комісії з обліку  

внутрішньо переміщених осіб та надання житлових 

приміщень для тимчасового проживання внутрішньо  

переміщених осіб від 17.11.2020  

 

Розглянувши заяви громадян, надані документи, згідно з  протоколом житлової 

комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб при виконкомі Покровської 

міської ради від 17.11.2020 № 1, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 

26.06.2019  № 582 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове 

користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб»,  п.2 Порядку надання в тимчасове користування житлових 

приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб 

затвердженим цією Постановою, відповідно до рішення Покровської міської ради 

Донецької області від 28.09.2018 №7/59-21 « Про створення та формування фонду житла 

для тимчасового проживання в місті Покровську Донецької області», статтями 30, 59, 73 

Закону України від 21.05.1997 №280/97 ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із 

змінами), виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 1. Взяти внутрішньо переміщених осіб на облік громадян, які потребують надання 

житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання: 

 1.1. ***, яка має статус внутрішньо перемішеної особи, на склад сім’ї – три особи 

(вона і двоє неповнолітніх дітей), зареєстрована за адресою: м. Макіївка, м-н ***, буд.*** 

кв.***; фактичне місце проживання: м. Покровськ, вул. ***, буд.***; (кількість балів -

***);  

1.2. ***, яка має статус внутрішньо переміщеної особи, на склад сім’ї – три особи 

(вона і двоє неповнолітніх дітей), зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. ***, буд.*** 

кв.***; фактичне місце проживання: м. Покровськ, вул. ***, буд.***; (кількість балів -

***);  

1.3. ***, яка має статус внутрішньо п переміщеної особи, склад сім’ї – три особи ( 

вона, чоловік і неповнолітня донька, зареєстрована за адресою:  м. Донецьк, вул. ***, 

буд.*** фактичне місце проживання: м. Покровськ, вул. ***, буд.***, кв.***; (кількість 

балів - ***);  

1.4. ***, яка має статус внутрішньо переміщеної особи, склад сім’ї – чотири особи 

(вона, чоловік і двоє неповнолітніх дітей), зареєстрована за адресою:   м. Донецьк, вул. 



***, буд.*** фактичне місце проживання: м. Покровськ, м-н ***, буд.***, кв.***; 

(кількість балів -***); 

 1.5. ***, яка має статус внутрішньо переміщеної особи, склад сім’ї – дві особи 

(вона і неповнолітній син), зареєстрована за адресою:  м. Макіївка, вул. ***, буд.***; 

фактичне місце проживання: м. Покровськ, вул. ***, буд.***; (кількість балів -***); 

1.6. ***, яка має статус внутрішньо переміщеної особи, склад сім’ї – дві особи (вона і 

неповнолітній син),  зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. ***, буд.***, кв. ***; 

фактичне місце проживання: м. Покровськ, м-н ***, буд.***, кв.***; (кількість балів – 

***); 

 1.7. ***, який має статус внутрішньо переміщеної особи, склад сім’ї – три особи 

(він, дружина  і неповнолітній син), зареєстрований за адресою : с. Родакове, 

Слов’яносербського району Луганської області, вул. ***, буд.***, кв.***; фактичне місце 

проживання: м. Покровськ, пр-т ***, буд.***, кв. ***;  (кількість балів – ***); 

1.8.  ***, яка має статус внутрішньо переміщеної  особи, склад сім’ї – дві особи (вона 

і неповнолітня донька), зареєстрована за адресою: м. Донецьк, пр-т ***, буд.***, кв. ***; 

фактичне місце проживання: м. Покровськ, вул. ***, буд.***; (кількість балів – ***); 

1.9. ***, яка має статус внутрішньо переміщеної особи, склад сім’ї – одна особа 

(вона), зареєстрована за адресою: м. Донець, вул. ***, буд.***; (кількість балів – ***); 

1.10. ***, яка має статус внутрішньо переміщеної особи, склад сім’ї – три особи 

(вона, мати пенсіонерка,  і неповнолітній син), зареєстрована за адресою: м. Донецьк, пр-т 

***, буд.***, кв. ***; фактичне місце проживання: м. Покровськ, м-н ***, буд.***, кв.***; 

(кількість балів – ***); 

1.11. ***, який має статус внутрішньо переміщеної особи, склад сім’ї – три особи 

(він, дружина і неповнолітній син), зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. ***, 

буд.***, кв.***; фактичне місце проживання: м. Покровськ, вул. ***, буд.***, кв. ***;  

(кількість балів – ***; 

1.12. ***, яка має статус внутрішньо переміщеної особи, склад сім’ї – три особи 

(вона і двоє неповнолітніх дітей),  зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. ***, 

буд.***, кв. ***; фактичне місце проживання: м. Покровськ, пр-т ***, буд.***, кв.***; 

(кількість балів – ***); 

1.13. ***, яка має статус внутрішньо переміщеної особи, склад сім’ї – дві особи (вона 

і неповнолітній син), яка зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. ***, буд.***; 

фактичне місце проживання: м. Покровськ, вул. ***, буд.***; (кількість балів – ***); 

1.14. ***, яка має статус внутрішньо переміщеної особи, склад сім’ї - одна особа 

(вона), зареєстрована за адресою: м. Макіївка, м-н ***, буд.***, кв. ***; фактичне місце 

проживання: м. Покровськ, вул. ***, буд.***, кв.***; (кількість балів – ***); 

1.15. ***, яка має статус внутрішньо переміщеної особи, склад сім’ї – чотири  особи 

(вона, чоловік, мати і свекров), зареєстрована за адресою: м. Авдіївка, вул. ***, буд.***; 

фактичне місце проживання: м. Покровськ, вул. ***, буд.***; (кількість балів – ***); 

1.16. ***, яка має статус внутрішньо переміщеної особи, склад сім’ї – дві особи (вона 

і неповнолітній син), зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. ***, буд.***, кв.***; 

фактичне місце проживання: м. Покровськ, м-н ***, буд.***, кв.***; (кількість балів – 

***); 



1.17. ***, який має статус внутрішньо переміщеної особи, склад сім’ї – три особи 

(він, мати та батько), зареєстрований за адресою: м. Шахтарськ, вул. ***, буд.***, кв. ***; 

фактичне місце проживання: м. Покровськ,     вул. ***, буд.***; (кількість балів – ***); 

1.18. ***, яка має статус внутрішньо переміщеної особи, склад сім’ї – чотири особи 

(вона, чоловік і двоє неповнолітніх дітей), зареєстрована за адресою: м. Авдіївка, пров. 

***, буд.***; фактичне місце проживання: м. Покровськ, вул. ***, буд.***, кв.***; 

(кількість балів – ***); 

1.19. ***, яка має статус внутрішньо переміщеної особи, склад сім’ї – три особи 

(вона, донька  і неповнолітній онук), зареєстрована за адресою: м. Красногорівка, м-н ***, 

буд.***, кв.***; фактичне місце проживання: м. Покровськ, м-н ***, буд.***, кв.***; 

(кількість балів – ***); 

1.20. ***, яка має статус внутрішньо переміщеної особи, склад сім’ї – дві особи (вона 

і неповнолітня донька), зареєстрована за адресою: Авдіївський район, м. Амвросіївка, вул. 

***, буд.***; фактичне місце проживання: м. Покровськ, м-н ***, буд.***, кв.***; 

(кількість балів – ***). 

2. Надати впорядковані житлові приміщення з фонду житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщеним особам  та видати ОРДЕР 

на житлове приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб на строк до одного року з можливістю продовження на наступний строк 

у разі відсутності у їх статусі та якщо вони не набули іншого місця проживання: 

2.1. двокімнатну квартиру, загальною площею 42,06 м2, жилою площею 27,0 м2, 

розташовану за адресою: м. Покровськ, вул. ***, буд. ***, кв.***, *** на склад сім’ї – три 

особи (вона і двоє неповнолітніх дітей); 

2.2. трикімнатну квартиру, загальною площею 64,9 м2, жилою площею 36,5 м2, 

розташовану за адресою:  м. Покровськ, вул. ***, буд.***, кв.***, ***на склад сім’ї – три 

особи (вона і двоє неповнолітніх дітей); 

2.3. двокімнатну квартиру, загальною площею 42,0 м2, жилою площею 26,5 м2  

розташовану за адресою: м. Покровськ, м-н ***, буд.***, кв. ***, ***на склад сім’ї – три 

особи (вона, чоловік і неповнолітня донька); 

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

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

чотири особи (вона, чоловік і двоє неповнолітніх дітей). 

2.5. двокімнатну квартиру, загальною площею 45,5 м2, жилою площею 30,3 м2., 

розташовану за адресою: м. Покровськ, пр-т Шахтобудівників, буд. ***, кв.***, ***на 

склад сім’ї – дві особи (вона і неповнолітній син); 

2.6. однокімнатну квартиру, загальною площею 30,7 м2, жилою площею 16,5 м2, 

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

особи (вона і неповнолітній син); 



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

розташовану за адресою: м. Покровськ, вул. ***, буд.***, кв.***, ***на склад сім’ї – три 

особи (він, дружина і неповнолітній син); 

2.8. однокімнатну квартиру, загальною площею 23,0 м2, жилою площею 13,3 м2,  

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

особи (вона і неповнолітня донька). 

2.9. двокімнатну квартиру, загальною площею 45,6 м2, жилою площею 27,3 м2  

розташовану за адресою: м. Покровськ, вул. ***, буд.***, кв. ***, ***, на склад сім’ї – 

одна особа (вона); 

2.10. двокімнатну квартиру, загальною площею 44,6 м2, жилою площею 27,1 м2, 

розташовану за адресою: м. Покровськ, пр-т ***, буд. ***, кв.3, ***на склад сім’ї – три 

особи (вона, мати  і неповнолітній син); 

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

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

особи (він і дружина); 

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

розташовану за адресою: м. Покровськ, вул. ***, буд.***, кв.***, ***на склад сім’ї – три 

особи (вона і двоє неповнолітніх дітей); 

2.13. однокімнатну квартиру, загальною площею 29,0 м2, жилою площею 14,9 м2, 

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

особи (вона і неповнолітній син); 

2.14. однокімнатну квартиру, загальною площею 30,27 м2, жилою площею 14,6 м2,  

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

особа (вона); 

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

розташовану за адресою: м. Покровськ, вул. ***, буд.***, кв.***, ***на склад сім’ї – 

чотири  особи (вона, чоловік, мати і свекров); 

2.16. двокімнатну квартиру,  загальною площею 48,2 м2, жилою площею 32,0 м2, 

розташовану за адресою: м. Покровськ, вул. ***, буд.***, кв. ***, ***на склад сім’ї – три 

особи (вона, неповнолітній син і мати); 

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

розташовану за адресою: м. Покровськ, пр-т ***, буд.***, кв.13, *** на склад сім’ї – три 

особи (він, матір і батько); 

2.18. двокімнатну квартиру, загальною площею 54,7 м2, жилою площею 29,8 м2, 

розташовану за адресою: м. Покровськ, вул. ***, буд.***, кв. ***, *** на склад сім’ї – 

чотири особи (вона, чоловік і двоє неповнолітніх дітей); 



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

розташовану за адресою: м. Покровськ, вул. ***, буд.***, кв.***, ***на склад сім’ї – три 

особи (вона, донька і неповнолітній онук); 

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

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

особи ( вона і неповнолітня донька). 

3. Уповноважити комунальне підприємство «Покровський центр єдиного замовника 

Донецької області» (Поліщук) 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.п. міського голови                     О.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


