
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

від ____________  № _________ 
            м. Покровськ 

 

Про житлові питання та пропозиції  

громадської комісії з житлових  

питань від 02.03.2021  

 

Розглянувши заяви громадян із житлових питань та додані матеріали, враховуючи 

пропозиції громадської комісії з житлових питань (протокол № 3 від 02.03.2021), керуючись 

статтями 30, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 №280/97 - ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (зі змінами), виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

   1. Зняти з квартирного обліку: 

 1.1. Гончарову Марію Василівну і членів її сім’ї, які перебувають у загальній черзі на 

одержання жилого приміщення за місцем проживання при виконкомі міської ради з 

27.02.1981 (облікова справа № 628), зі складом сім’ї – чотири особи (вона, чоловік і дві 

повнолітні доньки), у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до іншого населеного 

пункту. 

Підстава: довідка відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб Покровської 

міської ради, стаття 40 Житлового кодексу Української РСР, пункти 25, 26 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. 

1.2. Гончарову Любов Олексіївну і членів її сім’ї, які перебувають у загальній черзі на 

одержання жилого приміщення за місцем проживання при виконкомі міської ради з 

27.02.1981 (облікова справа № 629), зі складом сім’ї – три особи (вона і дві повнолітніх 

сина), у зв’язку зі смертю.  

Підстава: довідка Покровського міського відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану (актовий запис №612 від 18.07.2016), стаття 40 Житлового кодексу 

Української РСР, пункти 25, 26 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. 

 1.3.  Старовицьку Валентину Олексіївну і членів її сім’ї, які перебувають у загальній 

черзі на одержання жилого приміщення за місцем проживання при виконкомі міської ради з 

28.02.1981 (облікова справа № 567), зі складом сім’ї – дві особи (вона і чоловік), у зв’язку з 

виїздом на постійне місце проживання до іншого населеного пункту. 

Підстава: довідка відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб Покровської 

міської ради, стаття 40 Житлового кодексу Української РСР, пункти 25, 26 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. 

 1.4. Іванисенко Ольгу Миколаївну і членів її сім’ї, які перебувають у загальній черзі 

на одержання жилого приміщення за місцем проживання при виконкомі міської ради з 



19.10.1981 (облікова справа № 211), зі складом сім’ї – дві особи (вона і повнолітній син), у 

зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до іншого населеного пункту. 

Підстава: довідка відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб Покровської 

міської ради, стаття 40 Житлового кодексу Української РСР, пункти 25, 26 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. 

1.5. Ведькало  Івана Івановича і членів його сім’ї, які перебувають у загальній черзі на 

одержання жилого приміщення за місцем проживання при виконкомі міської ради з 

01.02.1982 (облікова справа № 230), зі складом сім’ї – чотири особи (він, дружина і два 

повнолітніх сина), у зв’язку зі смертю.  

Підстава: довідка Покровського міського відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану (актовий запис №340 від 09.04.2002), стаття 40 Житлового кодексу 

Української РСР, пункти 25, 26 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.  

 1.6. Капустіну Галину Олексіївну і членів її сім’ї, які перебувають у загальній черзі 

на одержання жилого приміщення за місцем проживання при виконкомі міської ради з 

26.04.1982 (облікова справа № 248), зі складом сім’ї – дві особи (вона і повнолітній син), у 

зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до іншого населеного пункту. 

Підстава: довідка відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб Покровської 

міської ради, стаття 40 Житлового кодексу Української РСР, пункти 25, 26 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.  

1.7. Шелудька Олександра Віталійовича, які перебувають у загальній черзі на 

одержання жилого приміщення за місцем проживання при виконкомі міської ради з 

24.07.1982 (облікова справа № 655), зі складом сім’ї – одна особа (він), у зв’язку зі смертю.  

Підстава: довідка Покровського міського відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану (актовий запис №956 від 24.10.2005), стаття 40 Житлового кодексу 

Української РСР, пункти 25, 26 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.  

1.8. Машира Романа Вікторовича і членів його сім’ї, які перебувають у загальній черзі 

на одержання жилого приміщення за місцем проживання при виконкомі міської ради з 

05.03.2001 (облікова справа № 2100), зі складом сім’ї – чотири особи (він, колишня дружина 

і двоє повнолітніх синів), за власним бажанням, в результаті чого відпала підстава для 

надання жилого приміщення.  .  

Підстава: заява Машира Р.В., стаття 40 Житлового кодексу Української РСР, пункти 

25, 26 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. Впорядкувати облікову справу №222 Нарижної  Валентини Миколаївни, виключити 

зі складу її сім’ї  на одержання  жилого приміщення за місцем проживання доньку Кирпач 

Юлію Петрівну 1978 року народження, у зв’язку зі зміною місця проживання останьої, 

вважати склад сім’ї Нарижної В.М. на одержання житлового приміщення за місцем 

проживання у виконкомі міської ради чотири особи (вона, донька і два повнолітніх онука). 

Підстава: особиста заява Нарижної В.М., довідка про склад сім’ї (№1603                        

від 10.02.2021) відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб Покровської міської 

ради, пункт 46 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.  



 3. 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 з Селезньової Олени Павлівни, основного наймача квартири,                      

на доньку, Надутову Людмилу Петрівну, зареєстровану: смт. Шевчеко, вул. Комарова, 

буд.18, кв.5, жила площа 16,2 м2, склад сім’ї – одна особа (вона), у зв’язку зі смертю матері, 

Селезньової Олени Павлівни (копія свідоцтва про смерть серія ІІ-НО №010822 від 

04.12.2017) та зняттям її з реєстраційного обліку 06.12.2017. 

 

 

Міський  голова             Р. Требушкін 

 


