
 

  
      УКРАЇНА 

     ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

   РІШЕННЯ 
 

від __________  № ______ 
м. Житомир 

 

Про включення жилих приміщень  

до фонду житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених 

осіб у м. Житомирі 

 

 Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Житлового кодексу Української РСР, постанови Кабінету Міністрів 

України від 04.10.2017 № 769 «Про затвердження Порядку та умов надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 

збройного конфлікту на сході України», постанови Кабінету Міністрів України 

від 31.03.2004 № 422 «Про затвердження Порядку формування фондів житла 

для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими 

приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання» та на виконання 

постанови Кабінету Міністрів України від 26.06 2019 № 582 «Про затвердження 

Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових 

приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Включити до фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб квартири згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                   

Кондратюка С.М. 

 

 

 

Міський голова        С.І. Сухомлин 
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 Додаток 

                до рішення міськвиконкому 

          _____________ № _______  

 

 

Перелік 

житлових приміщень, віднесених 

до житлового фонду соціального призначення 

  
№ 

п/п 

 

Адреса 

житлового 

приміщення 

Характеристика жилої площі 

кількість 

кімнат 

загальна 

площа 

житлова 

площа 

упорядко-

ваність 

поверх 

1 2 3 4 5 6 7 

1 пров. 1 - й Транзитний,  

буд. № 76-а,  

кв. № 19 

 

3 72,29 42,7 окрема 

кухня 

5 

2 вул. Вітрука,  

буд. № 49, 

кв.  № 96 

1 32,85 18,0 окрема 

кухня 

6 

3 вул. Саєнка, 

буд. № 206,  

кв. № 3 

2 44,6 30,9 окрема 

кухня 

1 

4 вул. Коростишівська, 

 буд № 5, 

кв. 4 

2 40,5 28,3 окрема 

кухня 

1 

5 вул. Коростишівська, 

 буд № 5, 

кв. 6 

2 45,1 30,0 окрема 

кухня 

2 

 

 

 

Начальник відділу      Н.І. Сидун 

 

Керуючий справами      О.М. Пашко 

 


