
 

 

 

УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ  

 

від ____________№_____________   

м. Житомир 

                                                    
 

Про взяття на квартирний облік, 

включення до списків першочергового та 

позачергового одержання жилих 

приміщень і упорядкування черги за 

місцем проживання 

 

 Розглянувши заяви громадян про взяття їх на квартирний облік за місцем 

проживання, питання про упорядкування черги та враховуючи пропозиції 

громадської комісії з житлових питань при міськвиконкомі (протокол від 

11.03.2020 № 3-1), відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, 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, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Взяти громадян на квартирний облік у загальну чергу за місцем 

проживання згідно з додатком 1. 

 2. Включити громадян до списку першочергового одержання жилих 

приміщень за місцем проживання згідно з додатком 2. 

 3. Включити громадян до списку позачергового одержання жилих 

приміщень за місцем проживання згідно з додатком 3. 

 4. Зняти з квартирного обліку за місцем проживання громадян, які 

втратили право перебування на квартирному обліку згідно з додатком 4. 

 5. Внести зміни в облікові справи громадян, які перебувають на 

квартирному обліку у міськвиконкомі, а саме: 

5.1. Включити до складу сім’ї Ч. І. В., яка перебуває на квартирному 

обліку у міськвиконкомі з 30 вересня 1992 року онука П. А. О., 2019 року 

народження. 

Підстава: особиста заява, свідоцтво про народження серія І-ТП №  331498 

від 12.11.2019 р. 
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5.2. Переоформити облікову справу З. А. Б. на дружину З.М. Д., яка 

перебуває на квартирному обліку у міськвиконкомі в складі його сім’ї з 18 

жовтня 1989 року, у зв’язку зі смертю З. А.Б. та зняти його з квартирного 

обліку. 

Виключити зі складу сім’ї З. М.Д. сина З. О. А., 1979 року народження, у 

зв’язку з тим, що він забезпечений упорядкованою жилою площею згідно 

діючих норм та зняти його з квартирного обліку. 

Виключити сім’ю заявниці із списку першочергового одержання жилих 

приміщень, у зв’язку з втратою права подальшого перебування в даному списку 

(багатодітна сім’я). 

Підстава: заява З. М.Д., свідоцтво про смерть І-ТП № 222975 від 

17.06.2003 р., довідка про склад сім’ї та реєстрацію від 26.02.2020 р. № 244, 

видана ПП «ВЖРЕП № 8», підпункт 1 пункту 26, пункт 27 Правил обліку 

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

приміщень в Українській РСР. 

5.3. Включити до складу сім’ї Б. С.О., який перебуває на квартирному 

обліку у міськвиконкомі в загальній черзі з 19 грудня 2018 року,  в списку 

позачергового одержання жилих приміщень осіб з інвалідністю внаслідок війни 

та прирівняних до них осіб з 07 серпня 2019 року, дружину Б. А.В., 1959 року 

народження. 

Підстава: особисті заяви, свідоцтво про укладення шлюбу ІІІ-НО              

№ 441599 від 22.08.1981 р., довідка про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи від 02.10.2019 р. № 1827-5000205195, довідка управління 

соціального захисту населення Корольовського району департаменту 

соціальної політики міської ради від 27.02.2020 р. № 20.  

5.4. Включити до складу сім’ї А. Г. В., яка перебуває на квартирному 

обліку у міськвиконкомі в загальній черзі з 15 квітня 1987 року, в списку 

першочергового одержання жилих приміщень з 22 червня 2006 року  онука П. 

Л. Р., 2017 року народження. 

Підстава: особиста заява, свідоцтво про народження серія І-ТП № 288232 

від 09.08.2017 р. 

5.5. Включити до складу сім’ї Л. В. В., який перебуває на квартирному 

обліку у міськвиконкомі з 07 червня 2017 року  дочку Л. Т. В., 2002 року 

народження. 

Підстава: особиста заява, паспорт № 001572769 від 22.02.2018 р., 

свідоцтво про народження серія 1-ТП №068523 від 30.01.2008 р. 

5.6. Виключити зі складу сім’ї В. В. І., який перебуває на квартирному 

обліку у міськвиконкомі з 23 серпня 2002 року  колишнього зятя С. Р. В., 1983 

року народження та зняти його з квартирного обліку. 

Підстава: заява В. В.І., рішення Корольовського районного суду                 

м. Житомира від 12.04.2018 р. справа № 296/376/18, довідка про склад сім’ї та 

прописку від 29.02.2020 р. № 263, видана ТОВ «КК «КомЕнерго-Житомир». 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кондратюка С.М. 
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Міський голова  С.І. Сухомлин 


