
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

від ____________ №_________ 

м. Покровськ 

 

Про житлові питання та пропозиції  

громадської комісії з житлових  

питань від 11.01.2022 

 

Розглянувши заяви громадян із житлових питань та додані матеріали, враховуючи 

пропозиції громадської комісії з житлових питань (протокол № 1 від 10.01.2022), 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. Взяти на квартирний облік  

 1.1. ***, зареєстровану в м. Покровськ, вул. Залізнична 389 км, буд. ***, кв. ***, склад 

сім’ї – чотири особи (вона, чоловік і двоє неповнолітніх дітей) у загальну чергу та включити 

до пільгового списку на першочергове одержання жилого приміщення, як учасника бойових 

дій,  що потребує поліпшення житлових умов. 

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

приміщення, за № 2482. 

Підстава: 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». 

 1.2. ***, зареєстрованого за адресою: м. Покровськ, вул. 8 Березня, буд. ***, склад сім’ї 

– одна особа (вона), у загальну чергу та включити до пільгового списку на позачергове 

одержання жилого приміщення, як дитину позбавлену батьківського піклування. 

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

приміщення, за № 2483. 

Підстава: особиста заява ***, 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. 

1.3. ***, зареєстрованого за адресою: Покровський район, с. Жовте, вул. Шкільна, буд. 

***, склад сім’ї – одна особа (він), у загальну чергу, як особу, що потребує поліпшення 

житлових умов. 

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

приміщення за № 2484. 

Підстава: особиста заява ***, статті 34, 39Житлового кодексу Української РСР, пункти 

8, 13, 15, 18, 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. ***, зареєстрованого за адресою: м. Покровськ, вул. Поштова, буд. ***, склад сім’ї 

– одна особа (він), у загальну чергу та включити до пільгового списку на першочергове 



одержання жилого приміщення  за місцем проживання,  як учасника  бойових дій,  що 

потребує поліпшення житлових умов. 

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

приміщення, за № 2485. 

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». 

 2. Впорядкувати облікову справу *** №2405, включити до складу її сім’ї на одержання  

жилого приміщення за місцем проживання неповнолітнього сина ***, вважати склад її сім’ї на 

одержання житлового приміщення за місцем проживання у виконкомі міської ради - десять 

осіб (вона, чоловік  і вісім неповнолітніх дітей).  

Підстава: особиста заява ***, копія свідоцтва про народження (***), 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. Зняти з квартирного обліку ***, який перебуває у загальній черзі та у пільговому 

списку (пільга: учасник бойових дій) на одержання жилого приміщення за місцем проживання 

при виконкомі міської ради з 18.11.2021 (облікова справа № 2476), склад сім’ї – одна особа 

(він), 

 двокімнатна квартира за адресою: м. Покровськ, пр.-т Шахтобудівників, буд. ***, кв. 

***, житловою площею 30,6м2),придбана в бракі. 

 Підстава: стаття 40 Житлового кодексу Української РСР; пункт 26, абзац 5 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 - подання відомостей, що не 

відповідають дійсності, які стали підставою для взяття на облік, або неправомірних дій 

службових осіб при вирішенні питання про взяття на облік. 

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 з ***, основного наймача квартири, на сина, ***, зареєстрованого: м. Покровськ,                     

м-н Южний, буд.***, кв.***, жила площа 25,0 м2, склад сім’ї – одна особа (він),у зв’язку зі 

смертю матері *** та зняттям її з реєстраційного обліку 03.11.2015. 

 

   

  

 

Міський голова        Р. Требушкін 

 

 

 

 


