УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від ____________ № _________
м. Покровськ

Про житлові питання та пропозиції
громадської комісії з житлових
питань від 05.05.2021
Розглянувши заяви громадян із житлових питань та додані матеріали, враховуючи
пропозиції громадської комісії з житлових питань (протокол №5 від 05.05.2021), 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. Взяти на квартирний облік
1.1. ***, 03.11.2004 р.н. зареєстрованого в м. Покровську, вул. Шмідта, буд. ***, кв.***,
склад сім’ї - одна особа (він) у загальну чергу і включити до окремого списку на позачергове
одержання жилого приміщення як дитину, позбавлену батьківського піклування, що
потребує поліпшення житлових умов.
Записати до книги обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилого
приміщення, за № 2455.
Підстава: заява неповнолітньої ***., статті 32, 39, 46 Житлового кодексу Української
РСР; пункти 18, 46, 47 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. ***, зареєстрованого за адресою: м. Покровськ, м-н Лазурний, буд.***, кв.***, склад
сім’ї - три особи (він, дружина і неповнолітня донька), у загальну чергу та включити до
пільгового списку на першочергове одержання жилого приміщення за місцем перебування,
як внутрішньо переміщену особу з числа учасників бойових дій, що потребує поліпшення
житлових умов. В Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб
перебуває з 23.06.2018
Записати до книги обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилого
приміщення за № 2456.
Підстава: особиста заява ***., статті 34, 39, 45 Житлового кодексу Української РСР,
пункти 8, 13, 15, 18, 44 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, стаття 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
1.3. ***, зареєстровану в місті Покровську, вул. Денисова, буд.***, склад сім’ї - сім осіб
(вона, чоловік і п’ять неповнолітніх дітей), у загальну чергу та включити до пільгового
списку на позачергове одержання жилого приміщення
за місцем проживання, як
сім'ю, яка має п'ятьох і більше дітей та потребує поліпшення житлових умов.
Записати до книги обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилого
приміщення, за № 2457.
Підстава: особиста заява ***., статті 34, 39, 46 Житлового кодексу Української РСР,
пункти 13, 15, 18, 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.
2. Зняти з квартирного обліку:
2.1. ***, який перебуває у загальній черзі та у пільговому списку (пільга: внутрішньо
переміщена особа з числа учасників бойових дій, який потребує поліпшення житлових умов)
на одержання жилого приміщення за місцем проживання при виконкомі міської ради з
15.08.2018 (облікова справа № 2386), склад сім’ї - чотири особи (він, дружина і двоє
неповнолітніх дітей), у зв’язку з забезпеченням нормою жилої площі.
Впорядкована трикімнатна квартира за адресою: м. Краматорськ, вул. Двірцева,
буд.***, кв.***, загальною площею 78,5 м2, придбана у березні 2021 року на ім’я *** за
рахунок грошової компенсації на отримання житлового приміщення згідно Постанови
Кабінету Міністрів України вд18.04.2018 № 282 « Про забезпечення житлом внутрішньо
переміщених осіб, як захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України» .
Підстава: договір купівлі-продажу квартири від 23.03.2021, зареєстрований у реєстрі за
№ 2-706; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 23.03.2021, статті 40 Житлового кодексу Української РСР; пункту 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.
2.2. ***, який перебуває у загальній черзі та у пільговому списку (пільга: внутрішньо
переміщена особа з числа учасників бойових дій, який потребує поліпшення житлових умов)
на одержання жилого приміщення за місцем проживання при виконкомі міської ради з
15.08.2018 (облікова справа № 2387), склад сім’ї - чотири особи (він, дружина і двоє
неповнолітніх дітей), у зв’язку з забезпеченням нормою жилої площі.
Впорядкований житловий будинок за адресою: Покровський район, с. Гнатівка,
вул.
2
Грушевського, буд. ***, загальною площею 151,4 м , придбаний у квітні 2021 року на ім’я
*** за рахунок грошової компенсації на отримання житлового приміщення згідно Постанови
Кабінету Міністрів України вд18.04.2018 № 282 « Про забезпечення житлом внутрішньо
переміщених осіб, як захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України» .21.04.2021, зареєстрований у реєстрі за № 969; витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.04.2021, статті 40 Житлового
кодексу Української РСР; пункту 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.
2.3. ***, яка перебуває у загальній черзі на одержання жилого приміщення за місцем
проживання при виконкомі міської ради з 20.12.1983 (облікова справа № 633), зі складом сім’ї
– три особи, 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.
3. Впорядкувати облікову справу №2285 ***, включити до складу її сім’ї на одержання
жилого приміщення за місцем проживання двох неповнолітніх синів: ***, 25.06.2016 року
народження, та ***, 30.12.2019 року народження, вважати склад її сім’ї на одержання
житлового приміщення за місцем проживання у виконкомі міської ради чотири особи (вона і
троє неповнолітніх дітей).
Підстава: особиста заява ***, копія свідоцтв про народження (серія І-КИ № 752978 від
03.01.2020, серія І-КИ № 594833 від 29.06.2016), 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.

4. Виключити з числа службових жилих приміщень двокімнатну квартиру № ***
у будинку № *** на м-н Сонячний в місті Покровськ, жила площа 25,9 м2,
яка
була включена до числа службових жилих приміщень комунального підприємства
«Красноармійський центр по ремонту і експлуатації житла» (на теперішній час комунальне
підприємство «Покровський центр єдиного замовника Донецької області») рішенням
виконкому від 15.12.2004 №521, та оформити ордер на жиле приміщення на мешканця цієї
квартири, *** зі складом сім’ї п’ять осіб (він, дружина, повнолітній син, повнолітня донька
та неповнолітній онук), у зв’язку з тим, що відпала необхідність у використанні цієї жилої
площі, як службової.
Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету
м.
Красноармійська від 15.12.2004 № 521 щодо включення квартири № 12 у будинку № 25
на м-ні Сонячний міста Красноармійська до числа службових жилих приміщень.
Підстава: особиста заява ***., клопотання комунального підприємства «Покровський
центр єдиного замовника Донецької області» від 13.04.2021 № 154, стаття 125 Житлового
кодексу Української РСР, пункти 6, 35 «Положення про порядок надання службових жилих
приміщень і користування ними в Українській РСР», затвердженого Постановою Ради
Міністрів Української РСР від 04.02.1988 № 37.
5. 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:
5.1. з ***, основного наймача квартири, на доньку ***, зареєстровану: м. Покровськ,
вул. Лізи Чайкіної, буд.***, кв.***, жила площа 25,8 м2, склад сім’ї – шість осіб (вона, чоловік
і четверо неповнолітніх дітей), у зв’язку зі смертю матері, *** і зняттям її з реєстрації, за
взаємною згодою з чоловіком ***.
5.2. з ***, основного наймача квартири, на дружину ***, зареєстровану: м. Покровськ,
вул. Раздольна, буд.***, кв.***, жила площа 29,7 м2, склад сім’ї – три особи (вона, син і
повнолітній онук), у зв’язку зі смертю чоловіка, *** і зняттям його з реєстрації, за взаємною
згодою з сином ***.
5.3. з ***, основного наймача квартири, на доньку ***, зареєстровану: м. Покровськ,
м-н Сонячний, буд.***, кв.***, жила площа 48,0 м2, склад сім’ї – одна особа (вона), зв’язку зі
смертю матері, ***і зняттям її з реєстрації.
5.4. з ***, основного наймача квартири, на доньку ***, зареєстровану: м. Покровськ,
м-н Шахтарський, буд.***, кв.***, жила площа 25,8 м2, склад сім’ї – три особи (вона і двоє
неповнолітніх дітей), у зв’язку зі смертю батька, *** і зняттям його з реєстрації.
5.5. з Холодної Валентини Іванівни, основного наймача квартири, на сина ***,
зареєстрованого: м. Покровськ, м-н Лазурний, буд.***, кв.***, жила площа 27,7 м2, склад
сім’ї – одна особа (він), зв’язку зі смертю матері, *** і зняттям її з реєстрації.
Міський голова

Р. Требушкін

