«Затверджую»
начальник Головного управління
ДСНС України у Харківській області
О.В. Волобуєв
«30» серпня 2016 р.

від 30.08.2016 р.

м. Харків

ПОТОКОЛ № 6
засідання житлової комісії Головного управління ДСНС України
у Харківській області.
- ПРИСУТНІ:
- голова житлової комісії Чабань С.Г.;
- заступник голови житлової комісії полковник служби ЦЗ Макарова Т.А.;
- секретар комісії Кондратюк Л.Ф;
- члени комісії: підполковник служби ЦЗ Боднарук С.М, лейтенант служби ЦЗ
Ярова Н.В., полковник служби ЦЗ Тунік Є.А., Касьян О.І.
- ЗАПРОШЕНІ:
1. Відповідальна особа за стан та експлуатацію будівлі, в яких розташовані службові
жилі приміщення:
- майор служби ЦЗ Ткаченко Д.В.
2. Особи, яким надаються службові приміщення:
лейтенант служби ЦЗ Січкар А.В.; капітан служби ЦЗ Ясковець А.В.; старший
прапорщик служби ЦЗ Лебедєв Є.М.
- ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Прийняття рішення про надання службових жилих приміщень у будівлі пожежного
депо 6-ДПРЧ Головного управління по вул. Кандаурова, 47 м. Харкова.
2. Прийняття рішення про виключення жилих приміщень з числа службових.
І. Прийняття рішення про надання службових жилих приміщень у будівлі
пожежного депо 6-ДПРЧ по вул. Кандаурова, 47 м. Харкова.
- СЛУХАЛИ:
Інформацію голови житлової комісії Чабаня С.Г., про те, що рішенням виконавчого
комітету Харківської міської ради від 20.7.2016 № 498 три квартири в будівлі пожежного
депо 6-ДПРЧ Головного управління по вул. Кандаурова, 47 м. Харкова включені до числа
службової житлової площі Головного управління і підлягають розподілу та наданню
особам рядового і начальницького складу Головного управління, які гостро потребують
поліпшення житлових умов.
Відповідно до вимог п. 8 р. ІІ «Положення про порядок надання службових приміщень
і користування ними в Українській РСР» і п. 3 «Переліку категорій осіб рядового і
начальницького складу, державних службовців та працівників ДСНС України, яким може
бути надано службові жилі приміщення», затвердженого наказом ДСНС України від
28.05.2014 № 285, службові жилі приміщення можуть бути надані особам рядового і
начальницького складу, які перебувають на квартирному обліку в Головному управлінні
та особам, які не перебувають на обліку, а проживають в інших населених пунктах від
місця проходження служби, із них:

1. лейтенант служби ЦЗ Січкар Анна Вікторівна, начальник юридичного сектора
Головного управління ДСНС України у Харківській області, на підставі п. 8 р. ІІ
«Положення про порядок надання службових приміщень і користування ними в
Українській РСР», може бути надана однокімнатна службова квартира № 1, жилою
площею 13,1 м2, загальною площею 26,6 м2 на сім’ю з 2-х осіб (їй-основній, сину) в
будівлі пожежного депо 6-ДПРЧ Головного управління по вул. Кандаурова, 47 м. Харкова
для наближення до місця проходження служби, як особі, яка проживає в іншому
населеному пункті (смт Пісочин, Харківського р-ну).
З 2011р. Січкар А.В та її син зареєстровані за місцем проживання у смт Пісочин
Харківського р-ну, вул. (персональні дані) в 1-кімнатній кв. № (персональні дані)
приватної власності жилою площею18,0 м2, загальною площею 37,8 м2, що розташована
на 9-му поверсі 10-ти поверхового будинку, за адресою: Харківський р-н, смт Пісочин.
Зазначений будинок перебуває на балансі ТОВ «Мобількомунсервіс», власником
квартири є мати чоловіка.
Лейтенант служби ЦЗ Січкар А.В. і її син на квартирному обліку в Головному
управлінні не перебувають. Загальний стаж роботи і служби 8 років (з 24.06.2008 р.).
Згідно довідки наданої КП «Харківське міське БТІ» від 02.08.2016 № 2501493 жила
площа у житлових будинках (квартирах) у м. Харкові відсутні.
- ВИСТУПИЛИ:
Присутні члени житлової комісії погодились з пропозицією голови житлової комісії
Чабаня С.Г. про таке:
1. Відповідно до вимог п. 8 «Положення про порядок надання службових приміщень і
користування ними в Українській РСР» та п. 3 «Переліку ДСНС про надання службових
приміщень» надати лейтенанту служби ЦЗ Січкар Анні Вікторівні і її сину - однокімнатну
службову квартиру № (персональні дані) , жилою площею 13,1 м2, загальною площею
26,6 м2 по вул. Кандаурова, 47 м. Харкова. для наближення до місця проходження служи,
як особі, яка проживає в іншому населеному пункті.
2. На підставі п. 16 «Положення про порядок надання службових приміщень і
користування ними в Українській РСР» звернутись до виконавчого комітету Харківської
міської ради з проханням затвердити рішення житлової комісії Головного управління від
30.08.2016 протокол № 6 про надання однокімнатної службової квартири лейтенанту
служби ЦЗ Січкар А.В. та її сину, для наближення до місця проходження служби, як
особі, яка проживає в іншому населеному пункті.
- ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.
2. капітан служби ЦЗ Ясковець Анатолій Віталійович, начальник караулу 6-ДПРЧ
Головного управління складом сім’ї з 2-х осіб (він-основний і молодша дочка.) може бути
надана 2-кімнатна службова квартира № (персональні дані) в будівлі пожежного депо 6ДПРЧ Головного управління жилою площею 30,0 м2, загальною площею 48,1 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Кандаурова, 47 на сім’ю з 3-х осіб (йому-основному, дружині дочці),
як особі, яка перебуває на квартирному обліку в Головному управлінні, та як особі, яка проживає
в іншому населеному пункті для наближення до місця проходження служби.

Загальна вислуга Служби ЦЗ 16 років (служить з 04.05.2000 до т/часу).
На квартирному обліку в Головному управлінні Ясковець А.В. перебуває складом сім’ї з
3-х осіб (він, дружина, старша дочка) з 25.09.2008.р в списках загальної черги за № 81 та
в списках І-шо чергового одержання житлових приміщень за № 15 (проживає у ветхому
будинку).

З 1996 р. до т/часу Ясковець А.В. і з 2009 молодша дочка, за місцем проживання,
зареєстровані у ветхому будинку з 3-х кімнат жилою площею 36,0 м2, що розташовані у
фельдшерському пункті Олександрівської сільської ради Золочівського району, за
адресою: Харківська обл., Золочівсьий р-н, с. Тимофіївка,.
Дружина Ясковця А.В. і старша дочка за місцем проживання зареєстровані у
сімейному гуртожитку, що належить ДП «ХЕМЗ», Згідно довідки КП «Харківське міське
БТІ» від 28.07.2016 № 2501467 у Ясковця А.В. та членів його сім’ї (його, дружини та двох
дочок) житлової площі у житлових будинках (квартирах) у м. Харкові відсутні.
- ВИСТУПИЛИ:

Присутні члени житлової комісії погодились з пропозицією голови житлової
комісії Чабаня С.Г. про таке:
1. Відповідно до п. 8 «Положення про порядок надання службових приміщень і
користування ними в Українській РСР» та п. 3 «Переліку ДСНС про надання службових
приміщень» надати начальнику караулу 6-ДПРЧ Головного управління капітану служби
ЦЗ Ясковцю Анатолію Віталійовичу, 1972 р.н., на сім’ю з 3-х осіб (йому-основному,
дружині, дочці) 2-кімнатну службову квартиру № (персональні дані) жилою площею
30,0 м2, загальною площею 48,1 м2, що розташована в будівлі пожежного депо 6-ДПРЧ
Головного управління, за адресою: м. Харків, вул. Кандаурова, 47, як особі, яка перебуває
на квартирному обліку і потребує поліпшення житлових умов та для наближення до місця
проходження службі, як особі яка проживає у іншому населеному пункті.
2. На підставі п. 16 «Положення про порядок надання службових приміщень і
користування ними в Українській РСР» звернутись до виконавчого комітету Харківської
міської ради з проханням затвердити рішення житлової комісії і керівництва Головного
управління від 30.08.2016 протокол № 6 про надання 2-кімнатної службової квартири №
(персональні дані) жилою площею 30,0 м2, загальною площею 48,1 м2, що розташована в
будівлі пожежного депо 6-ДПРЧ Головного управління, за адресою: м. Харків, вул.
Кандаурова, 47, як особі, яка перебуває на квартирному обліку і потребує поліпшення
житлових умов та, як особі, яка проживає у іншому населеному пункті для наближення
до місця проходження служби.
- ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА“ – одноголосно.
3. старший прапорщик служби ЦЗ Лебедєв Євген Миколайович, старший водій
6-ДПРЧ Головного управління складом сім’ї з 4-х осіб (він-основний, дружина, син,
дочка.), на підставі п. 8 розд. ІІ «Положення про порядок надання службових приміщень і
користування ними в Українській РСР», може бути надана службова 2-кімнатна службова
квартира № (персональні дані) , жилою площею 30,4 м2, загальною площею 48,9 м2 у
будівлі пожежного депо 6-ДПРЧ Головного управління по вул. Кандаурова, 47 м. Харкова
для наближення до місця проходження служби, як особі яка проживає в іншому
населеному пункті.
З 2012 р. Лебедєв Є.М., дружина, син, дочка за місцем проживання зареєстровані в
будинку приватної власності з 2-х кімнат жилою площею 34,0 м2, загальною 59,7 м2, за
адресою: Валківський р-н, с. Огульці.
Власником будинку є дружина, яка придбала зазначений будинок у власність за
договором купівлі-продажу від 26.05.2009 р. реєстр. № 1029. В даному будинку відсутні
комунальні зручності, окрім підведеного газу.
Згідно довідки КП «Харківське міське БТІ» від 30.08.2016 № 2501603 у Лебедєва Є.М.
та членів його сім’ї (його, дружини, сина, дочки ) житлова площа у житлових будинках
(квартирах) м. Харкова відсутні.
Вислуга служби ЦЗ складає понад 10 років (служить з 2004 р. до т/часу).
- ВИСТУПИЛИ:

Присутні члени житлової комісії погодились з пропозицією голови житлової
комісії Чабаня С.Г. про таке:
1. Відповідно до п. 8 «Положення про порядок надання службових приміщень і
користування ними в Українській РСР» та п. 3 «Переліку ДСНС про надання службових
приміщень» старшому прапорщику служби ЦЗ Лебедєву Євгену Миколайовичу з сім’єю
4 особи (йому-основному, дружині, дочці.) надати 2-кімнатну службову квартиру №
(персональні дані) жилою площею 30,4 м2, загальною площею 48,9 м2 за адресою: м.
Харків, вул. Кандаурова, 47, що розташована в будівлі пожежного депо 6-ДПРЧ
Головного управління. Зазначена квартира надається для наближення до місця
проходження служи, як особі, яка проживає в іншому населеному пункті.
2. На підставі п. 16 «Положення про порядок надання службових приміщень і
користування ними в Українській РСР» звернутись до виконавчого комітету Харківської
міської ради з проханням затвердити рішення житлової комісії Головного управління від
30.08.2016 протокол № 6 про надання 2-кімнатної службової квартири № (персональні
дані) жилою площею 30,4 м2, загальною площею 48,9 м2 старшому прапорщику служби
ЦЗ Лебедєву Є.М. на сім’ю з 4-х осіб, що розташована в будівлі пожежного депо 6-ДПРЧ
Головного управління за адресою: м. Харків, вул. Кандаурова, (персональні дані) , для
наближення до місця проходження служи, як особі, яка проживає в іншому населеному
пункті.
ІІ. Прийняття рішення про виключення жилих приміщень з числа службових
(2-кімнатна кв. № (персональні дані) по вул. Родникова, (персональні дані) м.
Харкова).
- СЛУХАЛИ:
Інформацію голови житлової комісії Чабаня С.Г. про те, що до керівництва Головного
управління звернувся старшина служби ЦЗ Нерубацький Вадим Миколайович, який
звільнений зі служби за станом здоров’я у 2011р., з проханням про виключення з числа
службових жилих приміщень займаної ним 2-во кімнатної квартири № (персональні дані)
жилою площею 53,9 м2, за адресою: м. Харків, вул. Родникова, (персональні дані).
Рішенням Московського райвиконкому м. Харкова від 23.02.2010 № 22/13 зазначена
квартира включена до числа службової площі ГУ МНС України в Харківській області.
Рішенням житлової комісії Головного управління від 25.02.2010 протокол № 2
(затверджено рішенням Харківського міськвиконкому від 22.04.2010 № 145 та рішенням
Київського райвиконкому від 01.06.2010 №108-1) вищевказана службова квартира надана
пожежному чергової зміни частини спеціальної пожежної техніки АРЗ СП Головного
управління старшині служби цивільного захисту Нерубацькому Вадиму Миколайовичу
на сім’ю з 3-х осіб (йому-основному, дочці, дочці).
На квартирному обліку у Головному управління для поліпшення житлових умов
Нерубацький В.М. перебуває з 24.11.2005 р. у в списках загальної черги та в окремих
списках для позачергового одержання жилих приміщень.
Нерубацький В.М., звільнений зі служби за станом здоров’я (інвалід 2групи) і на
підставі п. 12 ст. 119 Кодексу цивільного захисту України, він та члени його сім’ї мають
право на безоплатне одержати в приватну власність жиле приміщення, яке вони займають
в будинках державного житлового фонду.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.12.1996 №1589 «Про
порядок надання додаткової жилої площі особам, які внаслідок Чорнобильської
катастрофи стали інвалідами…» Нерубацький В.М. має право на додаткову жилу площу в
вигляді окремої кімнати або в розмірі до 10 м2.

Згідно діючих житлових законодавчих норм сім’я Нерубацького В.М. з 5 осіб (він,
дружина, 3 дочки) має право одержати до 78,25 м2 (5х13,65+ 10,0 м2) жилої площі, де 10,0
м2 додаткова жила площа, що надається учасникам ліквідації наслідків ЧАЕС, І кат.
Враховуючи жилу площу 53,9 м2, займаної ним 2-во кімнатної службової квартири №
(персональні дані) за адресою: м. Харків, вул. Родникова, (персональні дані). і жилу
площу 16,3 м2 в однокімнатній квартирі № (персональні дані) приватній власності за
попереднім місцем проживання, за адресою: Валківський р-н, смт Ковя’ги, вул. Гагаріна,
(персональні дані). При цьому сім’ї Нерубацького В.М. з 5 осіб (йому, дружині і 3
дочкам) належить 70,2 (53,9 + 16,3) м2, що менше жилої площі 78,25 м2, яку вони мають
право одержати в межах чинного законодавства України.
Службова квартира, в який проживає Нерубацький В.М. з сім’єю 5 осіб (він, дружина,
2 його дочки і дочка дружини), благоустроєна стосовно умов даного населеного пункту,
відповідає встановленим санітарним та технічним вимогам, а тому він та члени його сім’ї
бажають залишитись проживати в займаної ними квартирі, без надання іншого жилого
приміщення.
- ВИСТУПИЛИ:
Присутні члени житлової комісії погодились з пропозицією голови житлової комісії
Чабаня С.Г. про таке:
1. Відповідно до п. 6 роз. І «Положення про порядок надання службових жилих
приміщень і користування ними в Українській РСР» виключити з числа службових жилих
приміщень 2-кімнатну кв. № (персональні дані) жилою площею 53,9 м2 за адресою: м.
Харків, вул. Родникова, (персональні дані)., в якій з 2010 р., відпала потреба в такому її
використані де проживає колишній співробітник Головного управління Нерубацький
Вадим Миколайович з сім’єю 5 осіб.
2. На підставі вимог п.6 роз. І «Положення про порядок надання службових жилих
приміщень і користування ними в Українській РСР» звернутись до ДСНС України з
проханням затвердити рішення житлової комісії Головного управління про виключення
вищезазначеної квартири з числа службових жилих приміщень. Після чого звернутись до
виконавчого комітету Харківської міської ради щодо прийняття рішення про виключення
даної квартири з числа службових жилих приміщень.
Голова житлової комісії

С.Г. Чабань

Заступник голови житлової комісії
полковник служби цивільного захисту

Т.А. Макарова

Секретар житлової комісії

Л.Ф. Кондратюк

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:
підполковник служби цивільного захисту

С.М Боднарук

лейтенант служби цивільного захисту

Н.В. Ярова

полковник служби цивільного захисту

Є.А. Тунік
О.І. Касьян

ЗАПРОШЕНІ:
майор служби цивільного захисту

Д.В. Ткаченко

