
 УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від ____________  № _________ 
            м. Покровськ 

 

Про житлові питання та пропозиції  

громадської комісії з житлових  

питань від 28.05.2021  

 

Розглянувши заяви громадян із житлових питань та додані матеріали, враховуючи 

пропозиції громадської комісії з житлових питань (протокол №6 від 28.05.2021), 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 Петровську Вікторію Ігорівну, зареєстровану в місті 

Покровську, вул. Герцена, буд.2,  склад сім’ї – п’ять  осіб (вона, чоловік і троє неповнолітніх 

дітей), у загальну чергу та включити до пільгового списку на першочергове одержання жилого 

приміщення  за місцем проживання, як сім'ю,  яка  має  трьох  і  більше  дітей та потребує 

поліпшення житлових умов.  

Записати до книги обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилого приміщення, 

за № 2458. 

 Підстава: особиста заява Петровської В.І., статті 34, 39, 44 Житлового кодексу  

Української РСР, пункти 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. 

 2. Впорядкувати облікову справу №2422 Василевської Марії Ярославівни, включити до 

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

Василевську Софію Сергіївну, 21.01.2021 року народження, вважати склад її сім’ї на одержання 

житлового приміщення за місцем проживання у виконкомі міської ради дві особи (вона і  

неповнолітня донька).  

Підстава: особиста заява Василевської М.Я. копія свідоцтв про народження (серія І-ВЛ               

№601544 від 29.01.2021), пункт 25 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. Виключити з числа службових жилих приміщень чотирьохкімнатну квартиру № 34                          

у будинку № 2а на вул. Авангардна в місті Покровськ, жила площа 49,3 м
2
,  яка була включена 

до числа службових жилих приміщень Публічного акціонерного товариства «Українська 

залізниця» філії «Центр  з ремонту та експлуатації колійних машин» (до перейменування 

колійна машинна станція №135) рішенням виконкому від 12.08.1992 №316, та оформити ордер 

на жиле приміщення на мешканку цієї квартири, Шміт Тамару Миколаївну зі складом сім’ї дві 

особи (вона і повнолітній син), 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 12.08.1992 № 316 щодо включення квартири № 34 у будинку № 2а                                              

на вул. Авангардна міста Красноармійська до числа службових жилих приміщень.  



Підстава: особиста заява Шміт Т.Н., клопотання Публічного акціонерного товариства 

«Українська залізниця» філії «Центр  з ремонту та експлуатації колійних машин» від 26.05.2021 

№ ДЦМКР-576/1, 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. 

 4. 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: 

4.1. з Бережної Галини Вікторівни, основного наймача квартири, на доньку Шапран 

Наталію Леонідівну, зареєстровану: м. Покровськ, м-н Лазурний, буд.69, кв.26, жила площа 

56,71 м
2
, склад сім’ї – одна особа (вона), у зв’язку зі смертю матері, Бережної Галини 

Вікторівни (копія свідоцтва про смерть серія ІІ-НО №141906 від 03.12.2020) і зняттям її з 

реєстрації. 

4.2. з Зарубіної Тамари Семенівни, основного наймача квартири, на онука Роженка Олега 

Олеговича, зареєстрованого: м. Родинське, вул. Миру, буд.31, кв.10, жила площа 29,7 м
2
, склад 

сім’ї – одна особа (він), у зв’язку зі смертю бабусі, Зарубіної Тамари Семенівни (копія свідоцтва 

про смерть серія ІІ-НО №154329 від 30.03.2021) і зняттям її з реєстрації. 

4.3. з Москаленка Володимира Анатолійовича, основного наймача квартири, на онука 

Сайка Дениса Ігоровича, зареєстрованого: м. Покровськ, м-н Южний, буд.9, кв.34, жила площа 

25,8 м
2
, склад сім’ї – одна особа (він), зв’язку зі смертю дідуся, Москаленка Володимира 

Анатолійовича (копія свідоцтва про смерть серія ІV-НО №402051 від 13.01.1987) і зняттям її з 

реєстрації. За взаємною згодою з дружиною  Сайко Оленою Андріївною. 

  

 

 

Міський голова                    Р. Требушкін 

 


