
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від 26.09.2019 №7/69-22 
                     м. Покровськ 

 
 

Про зарахування до житлового фонду  

Покровської міської ради Донецької 

області двокімнатної квартири  

 
 

 

З метою забезпечення реалізації житлових прав громадян міською радою було 

виділено кошти з місцевого бюджету Покровської міської ради Донецької області                       

та придбано у комунальну власність територіальної громади міста Покровська Донецької 

області впорядковану двокімнатну квартиру за адресою: м. Покровськ, вул.***, буд.***, 

кв.***, відповідно до договору купівлі-продажу від 21.06.2019 року між продавцем ***  та 

покупцем Покровською міською радою Донецької області (від імені якого діє начальник 

житлово-комунального відділу Юзипович Олена Володимирівна), посвідченого приватним 

нотаріусом Покровського міського нотаріального округу Донецької області Шеверою О.С. і 

зареєстрованим   у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № *** та на 

виконання рішення Покровської міської ради Донецької області від 21.05.2019 № 7/66-1 

«Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/62-1 «Про 

місцевий бюджет на 2019 рік», рішення Покровської міської ради Донецької області від 

21.05.2019 № 7/66-2  «Про внесення змін до рішення  міської ради  від 20.12.2018 №7/62-2 

«Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік», керуючись 

статтями 26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Включити до житлового фонду Покровської міської ради Донецької області 

однокімнатну впорядковану квартиру за адресою: м. Покровськ, вул.***, буд.***, кв.***, 

загальною площею 49,1 м2, жилою площею 25,1 м2, придбану на вторинному ринку житла 

за кошти місцевого бюджету у комунальну власність територіальної громади міста 

Покровська. 



 2 

2. Передати вищевказану квартиру загальною площею 49,1 м2, жилою площею 25,1 м2, 

на баланс комунальному підприємству «Покровський центр єдиного замовника» 

(Диндимарченко). 

3. Громадській комісії з житлових питань при виконкомі міської ради підготувати 

пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо надання вищевказаної квартири, згідно 

з чинним законодавством.  

4. Координацію за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови (Луганський), контроль - на постійну комісію з питань житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, екології, охорони довкілля та благоустрою (Касьян) та 

постійну комісію з питань правового захисту населення, законності, правопорядку, свободи 

слова та депутатської етики (Неголюк). 

 

 

В.п. міського голови       І. Сущенко 


