
Проєкт 

Виконавчий комітет  

Білоцерківська міська рада 

Київської області 

 

від    07   липня  2021р.                 м. Біла Церква                                         № 487 

 

 

 

Про деякі питання щодо 

квартирного обліку 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради від 02 липня 2021 року №  1421  та протокол  

засідання громадської комісії з житлових питань виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 02 липня 2021 року № 9, відповідно до Житлового кодексу Української 

РСР, делегованих повноважень, передбачених підпунктами 5, 7, 8 пункту «б» 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 Української РСР і Української республіканської 

ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470 (далі Правила), постанови 

виконавчого комітету Київської обласної ради  народних  депутатів і президії обласної ради 

професійних спілок від 08 липня 1991 року № 112, виконавчий комітет міської ради 

вирішив:      

                       

            1. Виключити з числа службових жилих приміщень: 

            1.1. Відповідно до клопотання квартирно-експлуатаційного відділу міста Біла 

Церква від 07 червня 2021 року № 1474: 

1.1.1. Квартиру №   по вул.   , в місті Біла Церква, з однієї кімнати, житловою 

площею 22,16 кв. м.   

1.1.2. Квартиру №    по вул.    , в місті Біла Церква, з однієї кімнати, житловою 

площею 17,7 кв. м.   

            1.1.3.  Квартиру №    по вул.    , в місті Біла Церква, з трьох кімнат, житловою 

площею 45,4 кв. м.   

             1.2. Відповідно до клопотання квартирно-експлуатаційного відділу міста Біла 

Церква від 07 червня 2021 року № 1475: 

1.2.1. Квартиру №    по вул.     , в місті Біла Церква, з трьох кімнат, житловою 

площею 50,1 кв. м.   

            1.2.2.  Квартиру №    по вул.    , в місті Біла Церква, з однієї кімнати, житловою 

площею 16,2 кв. м.   

            1.3. Відповідно до клопотання квартирно-експлуатаційного відділу міста Біла 

Церква від 07 червня 2021 року № 1476: 

1.3.1. Квартиру №     по вул.    , в місті Біла Церква, з трьох кімнат, житловою 

площею 45,9 кв. м.   

            1.3.2.  Квартиру №     по вул.    , в місті Біла Церква, з однієї кімнати, житловою 

площею 16,8 кв. м.   

 

            2. Видати ордери на заселення квартир: 

2.1. Відповідно до клопотання квартирно-експлуатаційного відділу міста Біла 

Церква від 06 квітня 2021 року № 892: 

2.1.1.      на квартиру №     по вул.   , в місті Біла Церква, з однієї кімнати, житловою 

площею 22,16 кв. м. Сім’я 2 особи.  
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2.1.2.      на квартиру №    по вул.       , в місті Біла Церква, з однієї кімнати, житловою 

площею 17,7 кв. м. Сім’я 1 особа.  

            2.1.3.        на квартиру №     по вул.      , в місті Біла Церква, з трьох кімнат, житловою 

площею 45,4 кв. м. Сім’я 4 особи. 

            2.2. Відповідно до клопотання квартирно-експлуатаційного відділу міста Біла 

Церква від 07 червня 2021 року № 1475: 

2.2.1.         на квартиру №    по вул.           , в місті Біла Церква, з трьох кімнат, 

житловою площею 50,1 кв. м. Сім’я 4 особи.   

2.2.2.            на квартиру №   по вул.     , в місті Біла Церква, з однієї кімнати, 

житловою площею 16,2 кв. м. Сім’я 1 особа.  

            2.3. Відповідно до клопотання квартирно-експлуатаційного відділу міста Біла 

Церква від 07 червня 2021 року № 1476: 

2.3.1.                на квартиру №     по вул.     , в місті Біла Церква, з трьох кімнат, 

житловою площею 45,9 кв. м. Сім’я 4 особи.   

            2.3.2.            на квартиру №     по вул.       , в місті Біла Церква, з однієї кімнати, 

житловою площею 16,8 кв. м.  Сім’я 1 особа. 

 

3. Взяти громадян на квартирний облік у виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради:  

3.1.                          . Сім’я 4 особи:             – заявник,         – дружина,             – син,         

– син. В місті Біла Церква  зареєстрований з 2006 року. Підстава для  взяття на облік – 

проживання в гуртожитку, підпункт 6 пункту 13 Правил. Черговість - загальна. Включити в 

списки громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень. 

Підстава – заявник є особою з інвалідністю внаслідок війни, підпункт 5-1 пункту 46 

Правил. 

3.2.              . Сім’я 2 особи:           – заявник,              – дружина. В місті Біла Церква  

зареєстрований з 1984 року. Підстава для  взяття на облік – забезпечення житловою 

площею нижче за рівень, підпункт 1 пункту 13 Правил. Черговість - загальна. Включити в 

списки громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень. 

Підстава – заявник є особою з інвалідністю внаслідок війни, підпункт 5-1 пункту 46 

Правил. 

 

4. Внести зміни в склад сім’ї: 

4.1.                   шляхом виключення зі складу сім’ї дружину                     у зв’язку з 

розірванням шлюбу. Сім’я 1 особа. 

4.2.                  шляхом включення до складу сім’ї дітей та  онуків. Сім’я 5 осіб:              

– заявник,                – син,                 – дочка,              – онук,                – онук.  

Черговість                    ,      ,         ,      – загальна. 

4.3.                      шляхом виключення зі складу сім’ї дружини у зв’язку зі смертю та 

сина і дочку відповідно до поданої заяви. Сім’я 1 особа. 

4.4.                        шляхом розділення черговості між нею та її дочкою                : 

4.4.1.                      – 2 особи:                 – заявник,            – онука.  

Включити сім’ю                                           в списки осіб, які користуються правом  

позачергового одержання жилих приміщень. Підстава – в складі сім’ї дитина, позбавлена 

батьківського піклування,  підпункт 3  пункту 46 Правил. 

4.4.2. Сім’я                           – 5 осіб:                – заявник,             – дочка,              – 

дочка,              – син,                 – син.  

Залишити сім’ю                      в списках осіб, які користуються правом  

першочергового одержання жилих приміщень по даті перебування на обліку в складі сім’ї                         

4.5.                               шляхом виключення зі складу сім’ї дружини у зв’язку з 

розірванням шлюбу та сина і дочку відповідно до поданої заяви. Сім’я 1 особа. 

 

5. Зняти з квартирного обліку відповідно до пункту 26 Правил: 
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5.1.                                , у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

5.2.                                 , у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

5.3.                                 , у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

5.4.                                 , у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

5.5.                               , у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

5.6.                                , у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до іншого 

населеного пункту. 

5.7.                                , у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до іншого 

населеного пункту. 

5.8.                                     , у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

5.9.                                , у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до іншого 

населеного пункту.  

5.10.                                , у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до іншого 

населеного пункту.  

5.11.                                 , у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до іншого 

населеного пункту.  

5.12.                               , у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до іншого 

населеного пункту.  

5.13.                                    , у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту.  

5.14.                                   , у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту.  

5.15.                                           , у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту.  

5.16.                                            , у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту.  

5.17.                                              ,   у зв’язку з поліпшенням житлових умов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5.18.                                               , у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

5.19.                                             , у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту.  

5.20.                                             ,   у зв’язку з поліпшенням житлових умов.    

5.21.                                           , у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту.  

5.22.                                             , у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту.  

5.23.                                                , у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання 

до іншого населеного пункту.  

5.24.                                                , у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання 

до іншого населеного пункту.  

5.25.                                                , у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання 

до іншого населеного пункту.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6. Зняти з квартирного обліку у зв’язку зі смертю відповідно до статті 40 Житлового 

кодексу: 

6.1.                                              , у зв’язку зі смертю. 

 

7. Зняти з квартирного обліку, як таких, що не пройшли перереєстрацію та не 

підтвердили потребу в поліпшенні житлових умов відповідно до пункту 25 Правил: 

7.1.                         . Сім’я 3 особи.  

7.2.                          . Сім’я 3 особи.  

7.3.                          . Сім’я 3 особи.  

7.4.                           . Сім’я 1 особа.  

7.5.                             . Сім’я 4 особи.  
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7.6.                                     . Сім’я 4 особи. 

7.7.                                     . Сім’я 3 особи. 

7.8.                                          . Сім’я 3 особи. 

7.9.                                        . Сім’я 3 особи. 

 

8. Дозволити відновити в квартирній черзі громадян, зазначених у пункті 7 даного 

рішення, шляхом відміни відповідного пункту рішення, в разі подання ними документів, 

необхідних  для проходження перереєстрації облікової справи, за умови підтвердження 

потреби у поліпшенні житлових умов, відповідно до діючих норм та чинного 

законодавства України. 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 
 

 

Міський голова                                   Геннадій ДИКИЙ 


