
 

  
УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 
 

від _____________ №_______ 
м. Житомир 

 

Про надання  

жилої площі  

 

Розглянувши заяви громадян та надані документи, враховуючи 

рекомендації громадської комісії з житлових питань при міськвиконкомі 

(протокол від 30.01.2020 № 1), відповідно до статті 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Житлового кодексу Української РСР, 

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

їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради 

Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 № 470, рішення виконавчого 

комітету міської ради від 16.10.2019 № 1125 «Про обстеження технічного стану 

житлових будинків», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Надати ОСОБА 1, яка перебуває на квартирному обліку у 

міськвиконкомі складом сім’ї три особи (вона, дочка – ОСОБА 2, дочка – 

ОСОБА 3) з 05.04.2017 р. в загальній черзі за № 2812 та в списку громадян, які 

користуються правом першочергового одержання жилої площі за № 955, 

суміжну кімнату № … (кухня, коридор в загальному користуванні), жилою 

площею 12 кв.м у будинку АДРЕСА 1.  

 Жила площа надається зі зняттям з квартирного обліку. 

 Підстава: заява ОСОБА 1., пункт 67 Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і 

Укрпрофради від 11.12.1984 № 470. 

 2. Надати ОСОБА 4, який один, перебуває на квартирному обліку у 

міськвиконкомі з 19.10.1994 р. в загальній черзі за № 1962 та в списку 

громадян, які користуються правом першочергового одержання жилої площі за 

№ 659, на склад сім’ї 2 особи (ОСОБА 4, дочка - ОСОБА 5.), однокімнатну 

квартиру № …,  шляхом приєднання її  до  квартири  № …,   після   чого   

квартира  буде  складатись  із  двох   кімнат, загальною площею 44,53 кв.м, в 

тому числі житловою площею 24,25 кв. м в будинку АДРЕСА 2. 



 Жила площа надається зі зняттям з квартирного обліку. 

 Рішенням Богунської районної ради від 13.05.1994 № 101 «Про надання 

квартир громадянам району та працівникам  підприємств, установ і організацій 

району», дозволено сім’ї ОСОБА 4, яка складається із 4 осіб (він, дружина, 2 

дочки) і мешкає в однокімнатній квартирі № … жилою площею 13,5 кв.м в 

ветхому будинку АДРЕСА 2, тимчасово до підходу черги або відселення із 

ветхого будинку, використовувати суміжну з його квартирою квартиру № …, 

загальною площею 23,8 кв.м під підсобне  приміщення.  

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 16.10.2019 № 1125 «Про 

обстеження технічного стану житлових будинків», визнано такою, що 

відповідає санітарним, технічним вимогам та придатна для проживання 

квартира № …, шляхом приєднання до квартири № … загальною площею 44,53                

кв. м, в тому числі житловою площею 24,25 кв. м у житловому будинку 

АДРЕСА 2. 

Підстава: заява ОСОБА 4, пункти 52, 54, 55 Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і 

Укрпрофради від 11.12.1984 № 470. 

 3. Відділу по обліку та розподілу жилої площі міської ради видати ордери 

згідно з цим рішенням. 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кондратюка С.М. 

 

 

 

Міський голова  С.І. Сухомлин 

 


