
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

від _______________ №________ 

                               м. Покровськ 

 

 

Про надання житлових приміщень  

дітям-сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування та особам   

з їх числа  

 

 

На виконання Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», враховуючи пропозицію громадської комісії з 

житлових питань № 1 від 11.01.2022, 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. Надати впорядковану однокімнатну квартиру, розташовану за адресою:                             

м. Покровськ, м-н Южний, буд. ***, кв. ***, загальною площею 30,2 м2, жилою площею 

16,2 м2. *** статус дитина позбавлена батьківського піклування, перебуває на квартирному 

обліку з 21.06.2019 року, склад сім’ї одна особа (вона) облікова справа № 2417.  

З квартирного обліку зняти, у зв’язку з забезпеченням нормою жилої площі.  

Підстава: статті 46, 48, 50, 58 Житлового кодексу Української РСР, пункти 46, 51, 53 

Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР, які затверджені постановою ради Міністрів Української РСР 

і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470. 

2. Надати впорядковану однокімнатну квартиру,розташовану за адресою:                             

м. Покровськ, вул. Шмідта, буд.***, кв.***, загальною площею 29,4 м2, жилою  площею 

14,7 м2, ***, статус дитина-сирота, перебуває на квартирному обліку  з 21.06.2019 року, 

склад сім’ї одна особа (вона) облікова справа №2418. 

З квартирного обліку зняти, у зв’язку з забезпеченням нормою жилої площі.  

Підстава: статті 46, 48, 50, 58 Житлового кодексу Української РСР, пункти 46, 51, 53 

Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР, які затверджені постановою ради Міністрів Української РСР 

і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470.  

3. Надати впорядковану однокімнатну квартиру, розташовану за адресою:                           

м. Покровськ, м-н Лазурний, буд.***, кв.***, загальною площею 35,9 м2, жилою  площею 



18,2 м2, ***, статус дитина-сирота, перебуває на квартирному обліку з 22.03.2018 року, 

склад сім’ї одна особа (він) облікова справа № 1. 

З квартирного обліку зняти, у зв’язку з забезпеченням нормою жилої площі.  

Підстава: статті 46, 48, 50, 58 Житлового кодексу Української РСР, пункти 46, 51, 53 

Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР, які затверджені постановою ради Міністрів Української РСР 

і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470.  

4. Надати впорядковану однокімнатну квартиру, розташовану за адресою:                            

м. Родинське, вул. Пушкіна, буд.***, кв.***, загальною площею 30,7м2, жилою  площею                                        

14,8 м2. ***статус дитина-сирота, перебуває на квартирному обліку з 18.09.2018року, склад 

сім’ї одна особа (він) облікова справа № 395. 

З квартирного обліку зняти, у зв’язку з забезпеченням нормою жилої площі.  

Підстава: статті 46, 48, 50, 58 Житлового кодексу Української РСР, пункти 46, 51, 53 

Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР, які затверджені постановою ради Міністрів Української РСР 

і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470 

5. Надати впорядковану однокімнатну квартиру, жилою площею 14,9 м2, розташовану 

за адресою: м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. ***, кв. ***, загальною площею 23,8 

м2, жилою  площею 13,1 м2, ***, статус дитина позбавлена батьківського піклування, 

перебуває на квартирному обліку  з 21.06.2019 року, склад сім’ї одна особа (він) облікова 

справа № 2419.  

З квартирного обліку зняти, у зв’язку з забезпеченням нормою жилої площі.  

Підстава: статті 46, 48, 50, 58 Житлового кодексу Української РСР, пункти 46, 51, 53 

Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР, які затверджені постановою ради Міністрів Української РСР 

і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470 

  

 

Міський голова        Р.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


