
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 15.07.2021  № 324 
            м. Покровськ 

 

Про житлові питання та пропозиції  

громадської комісії з житлових  

питань від 25.06.2021  

 

Розглянувши заяви громадян із житлових питань та додані матеріали, враховуючи 

пропозиції громадської комісії з житлових питань (протокол № 7 від 25.06.2021), 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. Земляну Поліну Дмитрівну, 28.12.2004 р.н., зареєстровану в м. Дружківка,              

вул. Люксембург Рози, буд. 38 (дитячий будинок-інтернат), склад сім’ї - одна особа (вона) 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 № 2459. 

Підстава: заява неповнолітньої Земляної П.Д., 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. Лєзвіну Вероніку Іванівну,  05.10.2002 р.н., зареєстровану в м. Родинське,              

вул. Космонавтів, буд. 3, склад сім’ї - дві особи (вона і неповнолітній син) у загальну чергу і 

включити до окремого списку  на першочергове одержання жилого приміщення як одиноку 

мати, що потребує поліпшення житлових умов.  

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

приміщення, за № 2460. 

Підстава: заява Лєзвіної В.І., статті 32, 39, 45 Житлового кодексу Української РСР; 

пункти 18, 44, 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. 

 1.3. Радченко Валерію Дмитрівну, 25.04.2005 р.н., зареєстровану в м. Добропілля,              

вул. Севастопільська, буд. 15 (будинок сімейного типу), склад сім’ї - одна особа (вона) 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 № 2461. 

Підстава: заява неповнолітньої  Радченко В.Д., 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. 

 1.4. Дадонову Інну Ігорівну, 14.11.1984 р.н., зареєстровану в м. Покровськ, м-н 

Лазурний,буд. 2, кв.9, склад сім’ї - дві особи (вона і неповнолітня донька) у загальну чергу і 

включити до окремого списку  на першочергове одержання жилого приміщення як одиноку 

мати, що потребує поліпшення житлових умов.  

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

приміщення, за № 2462. 

Підстава: заява Дадонової І.І., статті 32, 39, 45 Житлового кодексу Української РСР; 

пункти 18, 44, 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. 

 1.5. Скворцову Тетяну Владиславівну, 01.06.1999 р.н., зареєстровану в м. Покровськ,              

м-н Южний, буд. 41, кв.32, склад сім’ї – дві особи (вона і неповнолітня донька) 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 № 2463. 

Підстава: заява Скворцової Т.В., 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. 

 1.6. Аллахвердяна Олега Гаррійовича, 18.03.1987 р.н., зареєстрованого за адресою:             

м. Донецьк,  вул. Северська, буд.13, фактичне місце перебування: м. Покровськ,                      

вул. Маршала Москаленка, буд.146, кв.75, склад сім’ї – одна особа (він), 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 23.07.2020 

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

приміщення за № 2464. 

Підстава: особиста заява Аллахвердяна О.Г., 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». 

   2. Зняти з квартирного обліку: 

2.1. Гаранського Володимира Володимировича і членів його сім’ї, які перебувають у 

загальній черзі на одержання жилого приміщення за місцем проживання при виконкомі 

міської ради з 15.10.1984 (облікова справа № 557),  у зв’язку зі смертю.  

Підстава: довідка Покровського міського відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану (актовий запис №13 від 31.05.2010), 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. 

 2.2. Зінченка Володимира Юрійовича і членів його сім’ї, які перебувають у загальній 

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

25.12.1984 (облікова справа № 607),  у зв’язку зі смертю.  



Підстава: довідка Покровського міського відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану (актовий запис №976 від 13.11.2020), 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. 

 2.3.  Добриніна Леоніда Володимировича  і членів його сім’ї, які перебувають у 

загальній черзі на одержання жилого приміщення за місцем проживання при виконкомі 

міської ради з 16.11.1988 (облікова справа № 622а),  у зв’язку зі смертю.  

Підстава: довідка Покровського міського відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану (актовий запис №292 від 25.03.2015), 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. 

2.4. Савінову Ніну Іванівну  і членів її сім’ї, які перебувають у загальній черзі на 

одержання жилого приміщення за місцем проживання при виконкомі міської ради з 

31.01.1984 (облікова справа № 728), 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.  

  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: 

 3.1. з Іванюк Олександри Іванівни, основного наймача квартири, на доньку, Кравчук 

Марію Іванівну, зареєстровану: м. Родинське, вул. Пушкіна, буд.4, кв.25, жила площа 63,4 

м2, склад сім’ї – дві особи (вона і повнолітній син), у зв’язку зі смертю матері, Іванюк 

Олександри Іванівни (копія свідоцтва про смерть серія ІІ-НО №164336 від 27.04.2021) та 

зняттям її з реєстраційного обліку 27.04.2021, за взаємної згодою з сином Кравчуком 

Дмитром Вікторовичем. 

 3.2. з Василенко Любові Михайлівни, основного наймача квартири, на доньку, 

Кононенко Ларису Вікторівну, зареєстровану: м. Покровськ, м-н Южний, буд.9, кв.29, жила 

площа 26,8 м2, склад сім’ї – три особи (вона, сестра і неповнолітня племінниця), у зв’язку зі 

смертю матері, Василенко Любові Михайлівни (копія свідоцтва про смерть серія ІІ-НО 

№169968 від 07.06.2021) та зняттям її з реєстраційного обліку 15.06.2021, за взаємної 

згодою з сестрою Лободою Оленою Федорівною. 

 

 

 

Міський голова                     Р .Требушкін 

 


