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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 6 від 02.05.2023 р. 

Засідання громадської комісії з житлових питань 

Оригінал: відділ реєстрації та розподілу житла Департаменту 

інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської 

міської ради 

Голова комісії: М. Смушак – заступник міського голови – директор 

Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики                

Івано-Франківської міської ради 

 

Секретар комісії: О. Насадик – головний спеціаліст відділу реєстрації та 

розподілу житла 

 

Присутні члени комісії: Г. Пономаренко, Л. Баб’юк, З. Герула, Н. Дроздова,             

В. Жураківський, В. Максилевич, Л. Пантелюк, В. Яшан 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Взяття на облік потребуючих поліпшення житлових умов за місцем 

проживання (зняття з обліку) 

 доповідач Насадик Оксана Василівна, головний спеціаліст відділу 

реєстрації та розподілу житла 

2. Перереєстрація, внесення змін та поновлення документів облікової справи 

громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов 

 доповідач Насадик Оксана Василівна, головний спеціаліст відділу 

реєстрації та розподілу житла 

 доповідач Максилевич Володимир Мар’янович, заступник начальника 

відділу реєстрації та розподілу житла 

3. Затвердження спільних рішень адміністрацій та профспілкових комітетів про 

взяття громадян на квартирний облік за місцем роботи 

 доповідач Максилевич Володимир Мар’янович, заступник начальника 

відділу реєстрації та розподілу житла 

4. Взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання 

житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання 

 доповідач Герула Зоряна Йосипівна, головний спеціаліст відділу 

реєстрації та розподілу житла 

5. Перереєстрація, внесення змін та поновлення документів облікової справи 

громадян, що перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, які 

потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового 

проживання 

 доповідач Герула Зоряна Йосипівна, головний спеціаліст відділу 

реєстрації та розподілу житла 
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6. Постановка на чергу громадян, які бажають отримати земельну ділянку для 

будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд (зняття з обліку) 

 доповідач Герула Зоряна Йосипівна, головний спеціаліст відділу 

реєстрації та розподілу житла 

7. Перереєстрація, внесення змін та поновлення документів облікової справи 

громадян, які бажають отримати земельну ділянку для будівництва, 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

 доповідач Герула Зоряна Йосипівна, головний спеціаліст відділу 

реєстрації та розподілу житла 

8. Надання дозволу на передачу громадянам у власність приміщень (кімнат) у 

гуртожитках міста 

 доповідач Максилевич Володимир Мар’янович, заступник начальника 

відділу реєстрації та розподілу житла 

9. Надання дозволу на переоформлення договору найму 

 доповідач Максилевич Володимир Мар’янович, заступник начальника 

відділу реєстрації та розподілу житла 

10. Виключення із числа службових 

 доповідач Максилевич Володимир Мар’янович, заступник начальника 

відділу реєстрації та розподілу житла 

11. Затвердження спільних рішень адміністрацій та профспілкових комітетів 

про надання службових житлових приміщень 

 доповідач Максилевич Володимир Мар’янович, заступник начальника 

відділу реєстрації та розподілу житла 

 

Слухали: 

 

1. Взяття на облік потребуючих поліпшення житлових умов за місцем 

проживання (зняття з обліку) 

 доповідач Насадик Оксана Василівна, головний спеціаліст відділу 

реєстрації та розподілу житла  

  

1.1. Постановили: погодити документи та винести на розгляд виконавчого 

комітету міської ради питання про взяття на квартирний облік за місцем 

проживання сім’ї:  

1. Ткаченка В. Ю. – 4 особи /він, дружина – Ткаченко С. Б., донька дружини – 

Рипало А. М., син – Ткаченко А. В.//в першу чергу (______________________, 

внутрішньо  переміщена  особа)/. Згідно п 13 пп 8 Правил…; 

2. Добродон В. П. – 1 особа /позачергово (________________________________ 

_________, внутрішньо переміщена особа)/. Згідно п 13 пп 8 Правил…; 

3. Полякової М. В. – 3 особи /вона, чоловік – Калашник В. Б., син – Калашник 

Д. В.//в першу чергу (___________________________, внутрішньо  переміщена  

особа)/. Згідно п 13 пп 8 Правил…; 
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4. Цовми Н. В. – 2 особи /вона, син – Цовма М. О.//в першу чергу (_________ 

_____________________, внутрішньо переміщена особа)/. Згідно п 13 пп 8 

Правил…; 

5. Корольова Є. Е. – 1 особа /в першу чергу (_________________________, 

внутрішньо переміщена особа)/. Згідно п 13 пп 8 Правил…; 

6. Панасюка О. С. – 3 особи /він, дружина – Панасюк Ю. В., син – Панасюк В. 

О.//в першу чергу (__________________________, внутрішньо  переміщена  

особа)/. Згідно п 13 пп 8 Правил…; 

7. Іщенка Б. М. – 3 особи /він, дружина – Іщенко Д. В., син – Іщенко О. Б.//в 

першу чергу (________________________, внутрішньо  переміщена  особа)/. 

Згідно п 13 пп 8 Правил…; 

8. Пічахчи Є. Ю. – 4 особи /він, дружина – Пічахчи О. В., син – Пічахчи Д. Є., 

донька дружини – Бережна М. А.//в першу чергу (_______________________, 

внутрішньо  переміщена  особа)/. Згідно п 13 пп 8 Правил…; 

9. Дубенка О. О. – 1 особа /позачергово (_________________________________ 

____________________)/. Згідно п 13 пп 5 Правил… (проживає за договором 

найму (оренди)); 

10. Слезюка Р. Я. – 3 особи /він, дружина – Незліпікон-Слезюк О. П., син – 

Слезюк С. Р.//в першу чергу (______________________)/. Згідно п 13 пп 1 

Правил… (в двокімнатній квартирі житловою площею 28,8 кв. м. зареєстровано 

6 осіб); 

11. Кочубей Г. М. – 3 особи /вона, сини – Кочубей В. О., Кочубей В. 

О.//позачергово (___________________________________________, внутрішньо  

переміщена  особа)/. Згідно п 13 пп 8 Правил… 

 

1.2 Постановили: відмовити у взятті на квартирний облік за місцем 

проживання: 

 

1. Шлапаку В. Л., с. _________________, вул. ________________ 

Відповідно до п. 13 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР від 

11.12.1984 року № 470 на квартирний облік беруться громадяни, які 

потребують поліпшення житлових умов та забезпечені жилою площею нижче 

за рівень, що визначений виконавчим комітетом Івано-Франківської обласної 

Ради народних депутатів та президії обласної ради професійних спілок від 

07.01.1985 року № 2, а саме 6 кв. м. на кожного члена сім’ї в Івано-

Франківській області. 

Відповідно до поданих документів, а саме витягів з реєстру 

територіальної громади та технічного паспорта будинку с._______________,             

вул. ________________, заявник зареєстрований в будинку житловою площею                   

112,7 кв. м. складом сім’ї 4 особи. 

Враховуючи вищезазначене, Шлапак В. Л. забезпечений житловою 

площею вище рівня мінімального розміру житлової площі на кожного члена 

сім’ї, встановленого в Івано-Франківській області (6 кв. м). 
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2. Стебловському С. А., вул. __________________ 

Згідно з пунктом 8 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР від 

11.12.1984 року № 470 внутрішньо  переміщені  особи, визначені у підпункті 8 

пункту 13  цих Правил, беруться на квартирний облік у населеному пункті в 

межах   території   обслуговування   органу   соціального  захисту населення,   в   

якому   вони   перебувають  на  обліку  в  Єдиній інформаційній базі даних про 

внутрішньо переміщених осіб незалежно від  наявності  майнових прав чи прав 

власності на нерухоме майно, що  розміщується  на  тимчасово  окупованих  

територіях Автономної Республіки   Крим  та  м.  Севастополя,  Донецької  та  

Луганської областей,  в населених пунктах, на території яких органи державної 

влади  тимчасово  не здійснюють свої повноваження, розташованих на лінії 

розмежування, або житло яких зруйноване чи стало непридатним для  

проживання  внаслідок  збройної агресії Російської Федерації, розташоване  на  

території адміністративно-територіальної одиниці, на    якій   проводяться   

бойові   дії,   згідно   з   переліком адміністративно-територіальних    одиниць,   

на   території   яких надається   допомога   застрахованим  особам  в  рамках  

Програми "єПідтримка",   затвердженим  розпорядженням  Кабінету  Міністрів 

України  від  6  березня  2022  р. N 204. 

Відповідно до поданих документів, а саме заяви засвідченої приватним 

нотаріусом від 14.04.2023 р. заявник 14.08.2021 р. розірвав шлюб. 

Згідно з ст. 60  Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за 

час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної 

власності. Тому, заявнику потрібно надати  копію рішення про розірвання 

шлюбу та реєстраційний номер облікової картки платника податків колишньої 

дружини для визначення наявності майна, набутого подружжям за час шлюбу. 

 

3. Поляку В. В., вул. __________________ 

Відповідно до п. 13 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР від 

11.12.1984 року № 470 на квартирний облік беруться громадяни, які 

потребують поліпшення житлових умов та забезпечені жилою площею нижче 

за рівень, що визначений виконавчим комітетом Івано-Франківської обласної 

Ради народних депутатів та президії обласної ради професійних спілок від 

07.01.1985 року № 2, а саме 6 кв. м. на кожного члена сім’ї в Івано-

Франківській області. 

Відповідно до поданих документів, а саме витягів з реєстру 

територіальної громади та технічного паспорта квартири № ___ вул. ________ 

_____________, заявник зареєстрований в однокімнатній квартирі житловою 

площею 22,8  кв. м. складом сім’ї 2 особи. 

Враховуючи вищезазначене, заявник забезпечений житловою площею 

вище рівня мінімального розміру житлової площі на кожного члена сім’ї, 

встановленого в Івано-Франківській області (6 кв.м). 

 

4. Деркач А. І., с. ____________, вул. _____________ 
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Згідно з п. 13 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР від 

11.12.1984 року № 470 на квартирний облік беруться громадяни, які 

потребують поліпшення житлових умов та забезпечені жилою площею нижче 

за рівень, що визначений виконавчим комітетом Івано-Франківської обласної 

Ради народних депутатів та президії обласної ради професійних спілок від 

07.01.1985 року № 2, а саме 6 кв. м. на кожного члена сім’ї в Івано-

Франківській області. 

Відповідно до документів, а саме довідки про зареєстрованих у 

житловому приміщенні осіб за даними Муніципального реєстру                                

Івано-Франківської міської територіальної громади від 25.04.2023 року                       

№ 712 та технічного паспорта будинку с. _____________, вул. ______________, 

заявниця зареєстрована в будинку житловою площею 90,7 кв. м. складом сім’ї 6 

осіб. 

Враховуючи вищезазначене, заявниця забезпечена житловою площею 

вище рівня мінімального розміру житлової площі на кожного члена сім’ї, 

встановленого в Івано-Франківській області (6 кв. м). 

 

5. Головіній А. О., вул. _____________ 

Згідно з пунктом 8 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР від 

11.12.1984 року № 470 (надалі Правил)  внутрішньо  переміщені  особи, 

визначені у підпункті 8 пункту 13 Правил, беруться на квартирний облік у 

населеному пункті в межах   території   обслуговування   органу   соціального  

захисту населення,   в   якому   вони   перебувають  на  обліку  в  Єдиній 

інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб. 

Підпункт 8 пункту 13 Правил визначає, що на квартирний облік беруться 

внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій відповідно  до  

пунктів  19-21  частини  першої статті 6 та осіб з інвалідністю  внаслідок  війни, 

визначених у пунктах 10-14 частини другої статті 7, та членів їх сімей, а також 

членів сімей загиблих (померлих)   ветеранів   війни,   визначених  абзацами  

першим  та четвертим  пункту  1  статті  10, членів сімей загиблих (померлих)  

Захисників  і  Захисниць  України, визначених у статті 10-1 Закону України  

"Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального захисту".  

Враховуючи вищезазначене, оскільки Головін О. С. (__________________ 

_____) не перебуває на обліку як внутрішньо переміщена  особа в межах 

території обслуговування департаменту соціальної політики виконавчого 

комітету Івано-Франківської міської ради, а заявниця не належить до пільгових 

категорій внутрішньо  переміщених  осіб, які беруться на квартирний облік, 

немає законних підстав для постановки на квартирний облік як внутрішньо 

переміщених осіб. 

6. Буждиган А. Р., вул. _______________ 

Згідно з п. 13 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР від 

11.12.1984 року № 470 на квартирний облік беруться громадяни, які 
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потребують поліпшення житлових умов та забезпечені жилою площею нижче 

за рівень, що визначений виконавчим комітетом Івано-Франківської обласної 

Ради народних депутатів та президії обласної ради професійних спілок від 

07.01.1985 року № 2, а саме 6 кв. м. на кожного члена сім’ї в Івано-

Франківській області. 

Відповідно до поданих документів, а саме витягів з реєстру 

територіальної громади та технічного паспорта квартири № __ вул. __________, 

___, заявник зареєстрований в трикімнатній квартирі житловою площею 44,0 

кв. м. складом сім’ї 3 особи, а згідно даних Муніципального реєстру                                

Івано-Франківської міської територіальної громади складом сім’ї 4 особи. 

Враховуючи вищезазначене, заявник забезпечений житловою площею 

вище рівня мінімального розміру житлової площі на кожного члена сім’ї, 

встановленого в Івано-Франківській області (6 кв. м). 

 

7. Скаковській Л. В., вул. _______________________ 

Згідно з п. 13 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР від 

11.12.1984 року № 470 на квартирний облік беруться громадяни, які 

потребують поліпшення житлових умов та забезпечені жилою площею нижче 

за рівень, що визначений виконавчим комітетом Івано-Франківської обласної 

Ради народних депутатів та президії обласної ради професійних спілок від 

07.01.1985 року № 2, а саме 6 кв. м. на кожного члена сім’ї в Івано-

Франківській області. 

Відповідно до поданих документів, а саме витягів з реєстру 

територіальної громади та технічного паспорта квартири № __ вул. __________ 

_________________________, заявниця зареєстрована в трикімнатній квартирі 

житловою площею 49,1 кв. м. складом сім’ї 3 особи, а згідно даних 

Муніципального реєстру Івано-Франківської міської територіальної громади 

складом сім’ї 4 особи. 

Враховуючи вищезазначене, заявниця забезпечена житловою площею 

вище рівня мінімального розміру житлової площі на кожного члена сім’ї, 

встановленого в Івано-Франківській області (6 кв. м). 

 

8. Гаврону О. В., с. ______________, вул. _______________ 

Відповідно до п. 13 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР від 

11.12.1984 року № 470 на квартирний облік беруться громадяни, які 

потребують поліпшення житлових умов та забезпечені жилою площею нижче 

за рівень, що визначений виконавчим комітетом Івано-Франківської обласної 

Ради народних депутатів та президії обласної ради професійних спілок від 

07.01.1985 року № 2, а саме 6 кв. м. на кожного члена сім’ї в Івано-

Франківській області. 

Заявник не надав інформацію про житло в якому зареєстрований, а саме  

технічний паспорт будинку № ___, вул. _________, с. _____________ та витяги 
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з реєстру територіальної громади на всіх зареєстрованих осіб у цьому 

житловому приміщенні.  

 

9. Трачуку Б. М., с. ___________, вул. ___________________ 

Заявником до заяви подано не повний пакет документів необхідних для 

отримання адміністративної послуги згідно з інформаційною карткою “Взяття 

громадян на квартирний облік за місцем проживання та взяття на облік 

громадян, які  бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу та 

зняття з обліку”, а саме: 

- копію свідоцтва про шлюб/розірвання шлюбу, довідка РАЦС про 

сімейний стан або повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану 

громадян про відсутність актового запису цивільного стану, нотаріально 

посвідчена заява; 

- довідку з ПАТ «Державний ощадний банк України» про 

використання/невикористання житлових чеків на приватизацію житла за місцем 

реєстрації у 1993-1996 рр. 

 

10. Павловій В. В., с. __________, вул. _____________________ 

Підпункт 8 пункту 13 Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР 

від 11.12.1984 року № 470 визначає, що на квартирний облік беруться 

внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій відповідно  до  

пунктів  19-21  частини  першої статті 6 та осіб з інвалідністю  внаслідок  війни, 

визначених у пунктах 10-14 частини другої статті 7, та членів їх сімей, а також 

членів сімей загиблих (померлих)   ветеранів   війни,   визначених  абзацами  

першим  та четвертим  пункту  1  статті  10, членів сімей загиблих (померлих) 

Захисників  і  Захисниць  України, визначених у статті 10-1 Закону України  

"Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального захисту".  

 Враховуючи вищезазначене, оскільки заявниця не належить до пільгових 

категорій внутрішньо переміщених  осіб, які беруться на квартирний облік, не 

має законних підстав для постановки її на квартирний облік при виконавчому 

комітеті Івано-Франківської міської ради як внутрішньо переміщену особу. 

 

11. Штефураку А. І., вул. _____________________ 

Згідно з п. 13 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР від 

11.12.1984 року № 470 на квартирний облік беруться громадяни, які 

потребують поліпшення житлових умов та забезпечені жилою площею нижче 

за рівень, що визначений виконавчим комітетом Івано-Франківської обласної 

Ради народних депутатів та президії обласної ради професійних спілок від 

07.01.1985 року № 2, а саме 6 кв. м. на кожного члена сім’ї в Івано-

Франківській області. 

Відповідно до поданих документів, а саме витягів з реєстру 

територіальної громади та технічного паспорта квартири № ____                                     

вул. _________________, заявник зареєстрований в двокімнатній квартирі 
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житловою площею 27,8 кв. м. складом сім’ї 2 особи, а згідно даних 

Муніципального реєстру Івано-Франківської міської територіальної громади 

складом сім’ї 3 особи. 

Враховуючи вищезазначене, заявник забезпечений житловою площею 

вище рівня мінімального розміру житлової площі на кожного члена сім’ї, 

встановленого в Івано-Франківській області (6 кв. м). 

 

1.3. Постановили: погодити документи та винести на розгляд виконавчого 

комітету міської ради питання про зняття з квартирного обліку за місцем 

проживання сім’ї: 

-  у зв’язку з поліпшенням житлових умов, внаслідок якого відпали підстави 

для надання іншого жилого приміщення:  

1. Харів О. О. – 24.11.2022р. придбали двокімнатну квартиру жит. пл. 30,5 м. кв. 

(відповідно до витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

за інформацією Державного фонду сприяння молодіжному житловому 

будівництву); 

2. Яримовича В. В. – 01.03.2023р. придбали двокімнатну квартиру жит. пл. 28  

м. кв. (відповідно до витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно за інформацією Державного фонду сприяння молодіжному житловому 

будівництву); 

3. Настащука В. І. – 07.03.2023р. придбали двокімнатну квартиру жит. пл. 34,9 

м. кв. (відповідно до витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно за інформацією Державного фонду сприяння молодіжному житловому 

будівництву); 

4. Чайковського І. Ю. – 15.03.2023р. придбали трикімнатну квартиру жит. пл. 

52 м. кв. (відповідно до витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно за інформацією Державного фонду сприяння молодіжному житловому 

будівництву). 

 

2. Перереєстрація, внесення змін та поновлення документів облікової 

справи громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення 

житлових умов 

 доповідач Насадик Оксана Василівна, головний спеціаліст відділу 

реєстрації та розподілу житла 

  

 доповідач Максилевич Володимир Мар’янович, заступник начальника 

відділу реєстрації та розподілу житла (по підпункту 4 пункту 2.1)  

 

2.1. Постановили: погодити внесення змін в облікові справи громадян: 

1. Гонтар Г. П. – зміна місця реєстрації ВПО; 

2. Гонтара Б. М. – зміна місця реєстрації ВПО; 

3. Слезюка Я. Я. – ЧАЕС ІІ категорії, зміни у складі сім’ї 2 особи (він, 

дружина); 

4. Матвіїв О. В. – вчитель, зміни у складі сім’ї 3 особи (вона, дві доньки), 

чоловік за місцем реєстрації забезпечений житловою площею вище рівня 
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мінімального розміру житлової площі на кожного члена сім’ї, встановленого в 

Івано-Франківській області (6 кв. м). 

 

3. Затвердження спільних рішень адміністрацій та профспілкових 

комітетів про взяття громадян на квартирний облік за місцем роботи 

доповідач Максилевич Володимир Мар’янович, заступник начальника 

відділу реєстрації та розподілу житла 

 

3.1. Постановили: погодити документи та винести на розгляд виконавчого 

комітету міської ради питання про затвердження спільних рішень адміністрацій 

та профспілкових комітетів про взяття громадян на квартирний облік за місцем 

роботи (служби): 

при ГУНП в Івано-Франківській області НП України 

1. Лесюка А. В. – 2 особи 

 

4. Взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання 

житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання 

 доповідач Герула Зоряна Йосипівна, головний спеціаліст відділу 

реєстрації та розподілу житла 

 

4.1. Постановили: погодити документи та винести на розгляд виконавчого 

комітету міської ради питання про взяття на облік з часу подання заяви 

внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання житлового приміщення 

з фондів житла для тимчасового проживання з визначенням кількості балів 

сім’ї: 

1. Коноваленко О. О.  – 2 особи /вона, чоловік – Коноваленко М. М./ з 

14.04.2023 року. Пріоритетність надання внутрішньо переміщеним особам 

житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання за кількістю 

балів: 

- сім’ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність - 23 бали;                                                

- сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи, - 2 бали . Загальний бал на сім’ю – 

25 .                     

2.  Картамишева А. П. – 2 особи / він, дружина – Картамишева М. П./ з  

18.04.2023 року. Пріоритетність надання внутрішньо переміщеним особам 

житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання за кількістю 

балів: 

- сім’ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність  - 23 бали; 

- сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи, - 2 бали . Загальний бал на 

сім’ю – 25 . 

3. Сілюкової Н. А.  – 2 особи /вона , чоловік – Сілюков В. О./ з 18.04.2023 року. 

Пріоритетність надання внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень 

з фондів житла для тимчасового проживання за кількістю балів: 

- сім’ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність  - 23 бали; 

- сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи, - 2 бали . Загальний бал на 

сім’ю – 25 . 
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4. Левадної О. Х.  – 2 особи /вона, чоловік – Левадний В. І. / з 20.04.2023 року. 

Пріоритетність надання внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень 

з фондів житла для тимчасового проживання за кількістю балів: 

- сім’ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність  - 23 бали; 

- сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи, - 2 бали . Загальний бал на 

сім’ю – 25 . 

5. Пасюги О. О. – 1 особа з 20.04.2023 року. Пріоритетність надання 

внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень з фондів житла для 

тимчасового проживання за кількістю балів: 

- член багатодітної сім’ї  - 2бали. Загальний бал на сім'ю – 2. 

6. Рубан О. Й.  – 1 особа з 21.04.2023 року. Пріоритетність надання внутрішньо 

переміщеним особам житлових приміщень з фондів житла для тимчасового 

проживання за кількістю балів: 

- сім’ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність  - 23 бали; 

- сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи, - 2 бали . Загальний бал на 

сім’ю – 25 . 

7. Абабій І. І. – 3 особи /вона, донька – Абабій Г. Є., син – Абабій О. Є./ з 

21.04.2023 року. Пріоритетність надання внутрішньо переміщеним особам 

житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання за кількістю 

балів: 

- сім’ї з двома дітьми -26 балів. Загальний бал на сім’ю – 26 . 

8. Грошева Д. О. – 4 особи /він, дружина – Грошева Т. С., син – Грошев Г. Д., 

син – Грошев М. Д./ з 22.04.2023 року. Пріоритетність надання внутрішньо 

переміщеним особам житлових приміщень з фондів житла для тимчасового 

проживання за кількістю балів: 

- сім’ї з двома дітьми -26 балів;; 

- сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи, - 2 бали ; 

- особи з інвалідністю І та ІІ групи з числа ВПО – 2 бали. Загальний бал на 

сім’ю – 30 . 

9. Крилової Л. О. –  3 особи /вона, чоловік – Крилов А. В., мати – Жихар З. Т./ з 

24.04.2023 року. Пріоритетність надання внутрішньо переміщеним особам 

житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання за кількістю 

балів: 

- сім’ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність  - 23 бали; 

- сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи, - 2 бали . Загальний бал на 

сім’ю – 25 . 

10. Біскевича В. Й. – 1 особа з 25.04.2023 року. Пріоритетність надання 

внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень з фондів житла для 

тимчасового проживання за кількістю балів: 

- сім’ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність  - 23 бали; 

- сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи, - 2 бали . Загальний бал на 

сім’ю – 25 . 

11. Швець Г. М. – 1 особа з 25.04.2023 року. Пріоритетність надання 

внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень з фондів житла для 

тимчасового проживання за кількістю балів: 
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- сім’ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність  - 23 бали; 

- сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи, - 2 бали . Загальний бал на 

сім’ю – 25 . 

12.Тимчак Ю. М. – 5 осіб /вона , чоловік – Тимчак А. С., син – Тимчак А. А., 

син – Тимчак З. А., донька – Тимчак В. А./ з 25.04.2023 року . Пріоритетність 

надання внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень з фондів житла 

для тимчасового проживання за кількістю балів: 

- сім’ї з трьома дітьми   - 27 бали; 

- сім'ї з дітьми  з інвалідністю - 3 бали; 

- багатодітні сім'ї – 2 бали; 

- сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи, - 2 бали . Загальний бал на 

сім’ю – 34 . 

13. Бельмеги Д. Д.  – 1 особа з 26.04.2023 року. Пріоритетність надання 

внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень з фондів житла для 

тимчасового проживання за кількістю балів: 

- сім’ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність  - 23 бали; 

- сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи, - 2 бали . Загальний бал на 

сім’ю – 25 . 

14. Гаврон В. Т. – 1 особа з 26.04.2023 року. Пріоритетність надання 

внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень з фондів житла для 

тимчасового проживання за кількістю балів: 

- сім’ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність  - 23 бали; 

- сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи, - 2 бали . Загальний бал на 

сім’ю – 25 . 

15. Жданюка С. М. – 2 особи /він, дружина – Жданюк Г. І. / з 27.04.2023 року. 

Пріоритетність надання внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень 

з фондів житла для тимчасового проживання за кількістю балів: 

- сім’ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність  - 23 бали; 

- сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи, - 2 бали ; 

- особи з інвалідністю І та ІІ групи з числа ВПО – 2 бали. Загальний бал на 

сім’ю – 27 . 

16.Чонки Л. І. – 2 особи /вона, син – Чонка В. І./ з 29.04.2023 року. 

Пріоритетність надання внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень 

з фондів житла для тимчасового проживання за кількістю балів: 

- сім’ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність  - 23 бали; 

- сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи, - 2 бали . Загальний бал на сім’ю – 

25 . 

 

4.2. Постановили: відмовити у взятті на облік внутрішньо переміщених осіб, які 

потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового 

проживання: 

1. Абдел Г. А., ________________________     

 Заявницею не подано  необхідного пакету документів, передбаченого 

Постановою КМУ від 22.04.2022 № 495 «Деякі заходи з формування фондів 

житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених 
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осіб». Заявниця не надала документів, які б підтверджували сімейний стан. 

Внутрішньо переміщеною особою для взяття на облік громадян, що потребують 

житла для тимчасового проживання, подається заява (за формою згідно 

з додатком 1 із підписами всіх повнолітніх членів сім’ї) до уповноваженого 

органу, у межах території якого вони перебувають на обліку в Єдиній 

інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб. На момент 

подання  Абдел Г. А. не було 18-ти років.  

 При досягненні повноліття та наданні вище зазначених документів 

заявниця може звернутися повторно. 

 

2. Труновій В. С., вул. ______________________ 

Заявницею не подано  необхідного пакету документів, передбаченого 

Постановою КМУ від 22.04.2022 № 495 «Деякі заходи з формування фондів 

житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених 

осіб», а саме  копії документів, виданих органами державної реєстрації актів 

цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та 

всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, 

посвідчення опікуна або піклувальника тощо) .  

Заявниця має намір стати  на облік з дорослим сином, проте не подали  

підтверджуючих документів про родинні відносини з ним. Також їй необхідно 

подати відомості про сімейний стан її та сина.  

 

5. Перереєстрація, внесення змін та поновлення документів облікової 

справи громадян, що перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, 

які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для 

тимчасового проживання 

доповідач Герула Зоряна Йосипівна, головний спеціаліст відділу 

реєстрації та розподілу житла 

 

5.1. Погодити внесення змін в облікові справи громадян: 

1. Іванушкін І. С. подав заяву про включення в склад сім'ї матері, котра 

перебуває на обліку. 

 Іванушкіна В. Л.  -  3 особи /вона, син – Іванушкін І. С., внук –                  

Іванушкін Н. І./ з 14.04.2023 року. Пріоритетність надання внутрішньо 

переміщеним особам житлових приміщень з фондів житла для тимчасового 

проживання за кількістю балів: 

- сім’ї з однією дитиною   - 25 балів; 

- наявність у складі сім'ї дитини, якій надано статус постраждалої внаслідок 

воєнних дій та збройного конфлікту – 2 бали ; 

- сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи, - 2 бали .  Загальний бал на сім’ю – 

29. 

 

2.  Котик А. М. подала заяву про зміни у зв’язку із набуттям статусу особи з 

інвалідністю ІІ групи чоловіка. 
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 Котик А. М. - 2 особи /вона, чоловік – Котик В. М./ з 21.04.2023 року. 

Пріоритетність надання внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень 

з фондів житла для тимчасового проживання за кількістю балів: 

- сім’ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність - 23 бали; 

- сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи, - 2 бали; 

- особи з інвалідністю І та ІІ групи з числа ВПО – 2 бали. Загальний бал на 

сім’ю – 27 . 

 

6. Постановка на чергу громадян, які бажають отримати земельну ділянку 

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

та споруд (зняття з обліку) 

доповідач Герула Зоряна Йосипівна, головний спеціаліст відділу 

реєстрації та розподілу житла 

 

6.1. Постановили: погодити документи та винести на розгляд виконавчого 

комітету міської ради питання про постановку на чергу громадян, які бажають 

отримати земельну ділянку для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд: 

1. Лещук Л. Б. -  не має пільг 

2. Карпінець П. М. - __________________ 

3. Поляк В. В. - __________________ 

4. Литвинчук І. Р. -  не має пільг 

5. Буждиган А. Р. – __________________ 

6. Сіваченко М. А. – __________________ 

7. Романенко С. В. – ВПО 

8. Волошинюк В. В. – __________________, ВПО 

9. Краснюк Є. Д. – __________________________________ 

10. Мельник Р. І. – __________________ 

11. Бринза І. Б. – __________________  

12. Бойчук І. М. – __________________ 

 

7. Перереєстрація, внесення змін та поновлення документів облікової 

справи громадян, які бажають отримати земельну ділянку для 

будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд 

 доповідач Герула Зоряна Йосипівна, головний спеціаліст відділу 

реєстрації та розподілу житла 

 

7.1 Постановили: погодити внесення змін в облікові справи громадян: 

1. Масляк А. Є. - набуття статусу __________________. 

2. Дубенко О. О. – набуття статусу ______________________________________. 

 

8. Надання дозволу на передачу громадянам у власність приміщень 

(кімнат) у гуртожитках міста 
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 доповідач Максилевич Володимир Мар’янович, заступник начальника 

відділу реєстрації та розподілу житла 

 

8.1. Постановили: погодити документи та винести на розгляд виконавчого 

комітету міської ради питання про надання дозволу на передачу громадянам у 

власність приміщень (кімнат) у гуртожитках міста: 

1. Житлове приміщення № __ житловою площею 18,4 кв м на вулиці 

____________________, Волосянко І. М.. Склад сім’ї – 1 особа. 

 

2. Житлове приміщення № __ житловою площею 11,6 кв м на вулиці 

___________________, Радик Н. В. Склад сім’ї – 2 особи /вона, донька – Н./. 

 

8.2. Постановили: відмовити у наданні дозволу на передачу громадянам у 

власність приміщень (кімнат) у гуртожитках міста: 

1. Возняк Н. С., вул. __________________________ 

В наданих на розгляд комісії документах, долучених до заяви, відсутня уся 

необхідна для прийняття позивного рішення інформація.  

Зокрема: 

- рішення виконавчого комітету міської ради про реєстрацію житлового 

приміщення на вулиці _______________________________, як гуртожитку ВО 

«Карпати»; 

- довідка з АТ «Державний ощадний банк України» про включення в 

списки громадян на отримання приватизаційних паперів та використання  

житлових чеків за місцем реєстрації у 1992-1993р.р.; 

- паспортні дані та РНОКПП (ідентифікаційний код) колишнього чоловіка, 

- Возняка Ю.Я., який помер 30.03.2023 року; 

Крім викладеного, для надання дозволу на передачу у власність вказаного 

житлового приміщення у гуртожитку необхідна інформація про те, з якого часу 

змінила реєстрацію місця проживання (знялась з реєстрації місця проживання у 

гуртожитку) донька Юля. 

 

9. Надання дозволу на переоформлення договору найму 
 доповідач Максилевич Володимир Мар’янович, заступник начальника 

відділу реєстрації та розподілу житла 

 

9.1. Постановили: погодити документи та винести на розгляд виконавчого 

комітету міської ради питання про переоформлення договору найму житлового 

приміщення: 

1. Трикімнатну квартиру № __ житловою площею 41,3 кв м на вулиці 

_________________, Максімову В. М., у зв’язку зі смертю основного 

квартиронаймача, на склад сім’ї – 1 особа. 

 

2. Однокімнатну квартиру № __ житловою площею 17,3 кв м на вулиці ______ 

_____________, Федорак Л. Б., у зв’язку зі смертю основного квартиронаймача, 

на склад сім’ї – 2 особи. 
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9.2. Постановили: відмовити у переоформленні договору найму житлового 

приміщення: 

1. Гефку В. Я., вул. _____________________ 

Адміністративна послуга «Надання дозволу на переоформлення договору 

найму» стосується житлових приміщень, які належать до державного 

житлового фонду (Глава 2 ЖК України «Користування жилими приміщеннями 

в будинках державного і громадського житлового фонду»). 

Переоформлення договору найму житлового приміщення зі статусом 

гуртожитку не передбачене, оскільки гуртожитки використовуються для 

проживання робітників, службовців, студентів, учнів, а також інших громадян у 

період роботи або навчання (частина 1 статті 127 Житлового кодексу України). 

Права наймача житлового приміщення у гуртожитку, а також членів його 

сім'ї визначені у Законі України «Про забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитків» та Примірному положенні про користування 

гуртожитками, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 

червня 2018 р. № 498. 

 

10. Виключення із числа службових 

 доповідач Максилевич Володимир Мар’янович, заступник начальника 

відділу реєстрації та розподілу житла 

 

10.1 Постановили: погодити документи та винести на розгляд виконавчого 

комітету міської ради питання про виключення із числа службових: 

1. Однокімнатне жиле приміщення №__ житловою площею 16,4 кв м на вулиці 

_______________, Дребута І. В. Склад сім'ї – 1 особа.   

 

11. Затвердження спільних рішень адміністрацій та профспілкових 

комітетів про надання службових житлових приміщень 

 доповідач Максилевич Володимир Мар’янович, заступник начальника 

відділу реєстрації та розподілу житла 

 

11.1. Постановили: погодити документи та винести на розгляд виконавчого 

комітету міської ради питання про затвердження спільних рішень адміністрацій 

та профспілкових комітетів про надання службових житлових приміщень: 

1. Двокімнатну № _____ житловою площею 39,3 кв м на вулиці _______ 

_________________, ______________________ Янушу І. В. Склад сім’ї – 3 

особи /він, донька – А., син – А./. 

Квартира надається на підставі клопотання управління _________________ 

України в Івано-Франківській області від _________ року №___________, листа 

Департаменту господарського забезпечення ____________ від __________ року 

№_____________. 

 

Голосування: 

Всі питання, які розглянуті на комісії, проголосовані одноголосно «за». 

http://www.mvk.if.ua/


Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

вул.Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, 76004, тел.556515, 552038, e-mail:mvk@il.if.ua, www.mvk.if.ua 
протокол засідання громадської  житлової комісії 

Сторінка 16 з 16 

 

 

 

 

Голова комісії:  

заступник міського голови – директор  

Департаменту інфраструктури, житлової  

та комунальної політики  

Івано-Франківської міської ради                                               Михайло СМУШАК 

 

Протокол вела: головний спеціаліст 

відділу реєстрації та розподілу житла                                        Оксана НАСАДИК 

http://www.mvk.if.ua/

