
 
 
 

                                                        Україна 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

РІШЕННЯ 
 

від   “ ___ ” червня  2018 року                           м. Шепетівка                                        № ___ 

 

Житлові питання  

 

Відповідно до статей 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 45, 118 Житлового кодексу 

Української РСР, Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», пунктів 8, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 44 «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 року 

№470, постанови виконкому Хмельницької обласної ради депутатів трудящих та президії 

облпрофради №5 пр.І «Про порядок надання жилої площі в Хмельницькій області» від 

09.01.1975 року, «Положення про порядок надання службових жилих приміщень і 

користування ними в Українській РСР», затвердженого постановою Ради Міністів УРСР 

від 04.02.1988 року № 37, «Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей 

житловими приміщеннями», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

03.08.2006 року № 1081, «Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців 

Збройних Сил  України та членів їх сімей жилими приміщеннями», затвердженої наказом 

Міністерства оборони України від 30.11.2011 року № 737, протоколу засідання комісії з 

контролю за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України № 49 від 25.04.2018, 

керуючись статтею 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

виконавчий комітет міської ради,-    
 

ВИРІШИВ:                     

 

Затвердити рішення житлової комісії: 

 1. Громадянку Рябко Наталію Іванівну – ПОСАДА 1 , внутрішньо переміщену особу з 

числа учасників бойових дій (антитерористична операція), яка фактично проживає за 

адресою: АДРЕСА 1, склад сім’ї – Х особи, зарахувати на облік громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, в межах території обслуговування управління 

праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради, у виконавчому 

комітеті Шепетівської міської ради в загальну чергу за № 1272 згідно частини 2 статті 34 

Житлового кодексу Української РСР, підпункту 8 пункту 13 „Правил обліку громадян, 

які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР” та внести в списки першочергового отримання житла за № 540 згідно 

пункту 14 статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», підпункту 4 пункту 44 „Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР”. 

 

2. У зв’язку із відсутністю підстав для постановки на облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов передбачених статтею 34 Житлового кодексу Української 

РСР, пунктами 13, 14 «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР» та забезпеченістю більшою 

жилою площею (забезпечений жилою площею в розмірі – 15,1 кв.м.) ніж та, яка 



визначена  для зарахування громадян на квартирний облік в постанові виконкому 

Хмельницької обласної ради депутатів трудящих та президії облпрофради №5 пр.І 

«Про порядок надання жилої площі в Хмельницькій області» від 09.01.1975 року 

(менше 6,5 кв.м) і відсутністю інших підстав для зарахування на облік, у задоволені 

заяви гр. Федорчука Богдана Віталійовича про постановку на облік громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов відмовити. 
 

3. Задовольнити клопотання начальника Шепетівського гарнізону і Квартирно-

експлуатаційного відділу м. Хмельницький № 1797 від 21.05.2018 та зняти статус 

„службова” з двокімнатної квартири АДРЕСА 2 (жит. пл. – 32,5 кв.м), в якій проживає 

військовослужбовець Конарєв Олег Борисович (склад сім’ї – Х особи), оскільки 

відпала потреба у використанні її як такої. Питання зняття статусу «службова» з 

вищезазначеної квартири погодженого комісією з контролю за розподілом житла в 

гарнізонах Збройних Сил України (протокол засідання комісії з контролю за 

розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України № 49 від 25.04.2018 року). 

 

4. Задовольнити клопотання начальника Шепетівського гарнізону і Квартирно-

експлуатаційного відділу м. Хмельницький № 1797 від 21.05.2018 та зняти статус 

„службова” з двокімнатної квартири АДРЕСА 3 (жит. пл. – 27,3 кв.м), в якій проживає 

військовослужбовець Шаєнко Віктор Анатолійович (склад сім’ї – Х особи), оскільки 

відпала потреба у використанні її як такої. Питання зняття статусу «службова» з 

вищезазначеної квартири погодженого комісією з контролю за розподілом житла в 

гарнізонах Збройних Сил України (протокол засідання комісії з контролю за 

розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України № 49 від 25.04.2018 року). 

 

5.  Громадянку Тихончук Наталію Миколаївну – ПОСАДА 2, яка проживає за адресою: 

АДРЕСА 4, 3- кімнати, житловою площею – 29,7 кв.м, склад сім’ї – Х особи (всього у 

будинку зареєстроване місце проживання – 9 осіб), зарахувати на облік громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання у виконавчому комітеті 

Шепетівської міської ради в загальну чергу за № 1273 згідно пункту 1 частини 1 статті 

34 Житлового кодексу Української РСР, підпункту 1 пункту 13 „Правил обліку 

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

Українській РСР”. 

 

6. Задовольнити заяву гр. Шаровського Руслана Васильовича, який перебуває на обліку 

громадян, потребуючих поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті 

Шепетівської міської ради згідно рішення № 101 від 23.04.2012 року, та зняти із обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік) за його 

проханням (згідно поданої заяви вх. № Ш-1496 від 06.06.2018). 

 

6.1. Облікову справу по квартирному обліку видати на руки. 

 

7. Громадянку Котляренко Сніжану Миколаївну – тимчасово непрацюючу, яка проживає 

за адресою: АДРЕСА 5, 2 - кімнати, житловою площею – 26,0 кв.м, склад сім’ї – Х 

особи, з них Х неповнолітніх дітей (всього у будинку зареєстроване місце проживання 

– 9 осіб), зарахувати на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов за 

місцем проживання у виконавчому комітеті Шепетівської міської ради в загальну 

чергу за № 1274 згідно пункту 1 частини 1 статті 34 Житлового кодексу Української 

РСР, підпункту 1 пункту 13 „Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР” та внести в списки 

першочергового отримання житла за № 541 як багатодітну сім ‘ю згідно частини 1 

статті  45 Житлового кодексу Української РСР, підпункту 11 пункту 44 „Правил обліку 



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

Українській РСР”. 

  

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови – В.Б.Вихівського. 

 

 

 

 

 

      Міський голова                                                                           М.І.Полодюк 

 

 

 

 

 

 


