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

ПРОТОКОЛ № 7
засідання житлової комісії ГУ ДСНС України у Харківській області
від 30. 09.2016 р.

м. Харків

ПРИСУТНІ:
- голова житлової комісії Чабань С.Г.;
- заступник голови полковник служби цивільного захисту Макарова Т.А.
- секретар комісії Кондратюк Л.Ф;
- члени комісії: підполковник служби цивільного захисту Боднарук С.М., лейтенант
служби цивільного захисту Січкар А.В., Касьян О.І., полковник служби цивільного
захисту Тунік Є.А., голова профкому Чередник О.І.
- ЗАПРОШЕНІ:
1) особи, яки надали рапорт для постановки їх на квартирний облік:
- майор служби цивільного захисту Назаренко Володимир Юрійович.
- ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Прийняття рішення про взяття на квартирний облік у Головному управлінні осіб
рядового і начальницького складу, які потребують поліпшення житлових умов.
2.. Прийняття рішення про надання згоди на вселення у службову відомчу квартиру
членів сім’ї колишнього співробітника Головного управління (Нерубацького В.М.).
3. Прийняття рішення про зняття з квартирного обліку осіб Головного управління, які
поліпшили житлові умови, внаслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого
приміщення.
І. Прийняття рішення про взяття на квартирний облік у Головному управлінні
осіб рядового і начальницького складу, які потребують поліпшення житлових
умов.
- СЛУХАЛИ:
Інформацію голови житлової комісії Чабаня С.Г. про те, що до керівництва
Головного управління звернувся співробітники Головного управління з проханням
поставити їх на квартирний облік за місцем проходження служби у Головному
управлінні, як осіб, які потребують поліпшення житлових умов.
З питань щодо постановки на квартирний облік житлова комісія у своїй діяльності
керується Кодексом цивільного захисту, Правилами обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР,
затверджених постановою Ради Міністрів УРСР від 11.12.1984 № 470 (далі Правил),
Положенням про порядок забезпечення житловими приміщеннями осіб рядового і
начальницького складу та працівників органів і підрозділів цивільного захисту МНС
України, затвердженого наказом МНС України від 05.02.1999р., Мінюстом України від
07.04.1999 №216/3509 (далі Положення МНС України), постанов (рішень) відповідних
місцевих рад з питань розподілу та забезпеченням житлом громадян.

Співробітники
Головного
управління
до
житлової
комісії
надали
правовстановлювальні документи, для визнання підстав щодо поліпшення їх житлових
умов, із них:
1. майор служби цивільного захисту Касперчук Іван Олегович, заступник
начальника 9- ДПРЧ м. Харків ГУ ДСНС України у Харківській області, звернувся до
керівництва Головного управління з проханням поставити його, одного, на квартирний
облік за місцем проходження служби у Головному управлінні, як особу, яка потребує
поліпшення житлових умов проживаючи в кімнаті з іншими членами сім’ї та особами
різної статі.
З 1994 року Касперчук І.О., разом з членами родини (батько, 2 сестри., племінник), за
місцем проживання зареєстрований у 3-х кімнатній не приватизованій квартирі №
(персональні дані) жилою площею 43,10 м2, загальною площею 72,1 м2, за адресою: м.
Харків, вул. Астрономічна, (персональні дані), де в одній кімнаті проживають по дві і
більше сім’ї.
Будинок, в якому розташована вказана квартира, належить КП «Жилкомсервіс».
Його дружина і дочка за місцем проживання, зареєстровані окремо у своїх батьків в
3-х кімнатній не приватизованій квартирі № (персональні дані) жилою площею 33,9 м2,
загальною площею 49,1 м2, за адресою: м. Харків, вул. Ферганська, (персональні дані) .
В даній квартирі проживає 5 осіб (його дружина, батько і мати дружини, дві сестри і син
сестри,), де кожній особі належить 6,7 м2 жилої площі.
- ВИСТУПИЛИ:
Присутні члени житлової комісії погодились з пропозицією голови житлової комісії
Чабаня С.Г. про таке:
1. На підставі п.13.7 Правил майора служби ЦЗ Касперчука Івана Олеговича, 1972
р.н., одного, прийняти на квартирний облік на загальних підставах, як особу яка потребує
поліпшення житлових умов проживаючи в кімнаті з іншими членами сім’ї та особами
різної статі старших за 9 років.
2. Відповідно до ст. 39 ЖК України просити виконавчий комітет Харківської міської
ради затвердити рішення житлової комісії Головного управління від 30.09.2016 р.
протокол № 7 про взяття на квартирний облік майора служби цивільного захисту
Касперчука Івана Олеговича, одного, на підставі п.13.7 Правил, як особу, яка проживає в
кімнаті з іншими членами сім’ї та особами різної статі старших за 9 років.
- ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» одноголосно
2. майор служби ЦЗ Мазур Леонід Олександрович, заступник начальника
Харківського міського відділу Головного управління, звернувся до керівництва
Головного управління з проханням поставити його з сім’єю 3 особи (його, дружину, сина)
на квартирний облік у Головному управлінні, як особу, яка потребує поліпшення
житлових умов проживаючи у відомчому гуртожитку.
З 2005 р. Мазур Л.О. складом сім’ї 3 особи (він, дружина, син), за місцем проживання
зареєстровані у гуртожитку Харківського авіаційного інституту ім. Жуковського «ХАІ»,
за адресою: м. Харків, провулок Єлектроінструментальний, (персональні дані), де
займають одну кімнату жилою площею14,0 м2.
З 1999 р. по 2005 р. Мазур Л.О., разом з батьками, поживав у 3-х кімнатній кв. №
(персональні дані)
у м. Харкові, вул. Зоряна, (персональні дані), де залишились
проживати батько, мати і сестра. З 2006 р. дана квартира приватизована на батька, матір і
сестру. При цьому, за попереднім місцем проживання, житлова площа за ним не

зареєстрована (Свідоцтво про право власності на житло видано Міністерством науки і ось
вити від 04.12 2006 , рег. № 2-06-046).
Згідно Довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у його, дружини
і сина за попереднім місцем проживання жилої площі у приватній власності не
зареєстровано і відомості на нерухоме майно відсутні.
- ВИСТУПИЛИ:
Присутні члени житлової комісії погодились з пропозицією голови житлової комісії
Чабаня С.Г. про таке:
1. На підставі ст. 34 Житлового кодексу України, майора служби ЦЗ Мазура Леоніда
Олександровича, 1982 р.н. з сім’єю 3 особи взяти на квартирний облік у Головному
управлінні для поліпшення житлових умов на загальних підставах, як особу яка проживає
у гуртожитку.
2. Відповідно до ст. 39 ЖК України просити виконавчий комітет Харківської міської
ради затвердити рішення житлової комісії Головного управління від 30.09. 2016 р.
протокол № 7 про взяття на квартирний облік майора служби цивільного захисту Мазура
Леоніда Олександровича складом сім’ї з 3-х осіб.
- ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» одноголосно
3. підполковник служби ЦЗ Анісов Іван Іванович, 1977 р.н., помічник начальника
зміни оперативно-координаційного центру (ОКЦ) ГУ ДСНС України у Харківській
області, звернувся до керівництва Головного управління з проханням поставити його
складом сім’ї 3 осіб (його, дружину, сина,) на квартирний облік у Головному управлінні,
як осіб, які потребують поліпшення житлових умов проживаючи в кімнаті з іншими
членами сім’ї та особами різної статі старші за 9 років.
З 2003 р. він, з 2016 р. дружина і син проживають за місцем реєстрації в 1-кімнатній
не приватизованій квартирі готельного типу жилою площею 17,2 м2, загальною площею
27,18 м2, за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, (персональні дані) , кв. № (персональні
дані) . Будинок належить КП «Жилкомсервіс» Ленінський району.
З 2000 р. до 2016 р., дружина і син проживали у будинку приватної власності своїх
батьків, за адресою: м. Богодухів, вул. Артема, (персональні дані), де залишились
проживати батько і мати дружини.
- ВИСТУПИЛИ:
Присутні члени житлової комісії погодились з пропозицією голови житлової комісії
Чабаня С.Г. про таке:
1. Відповідно до п. 13.7 Правил підполковника служби ЦЗ Анісова Івана Івановича з
сім’єю 3 особи (його-основного, дружину, сина) прийняти на квартирний облік, як осіб,
які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім’ї, або осіб різної статі старших за 9
років.
2. При постановці на квартирний облік і при наданні йому жилих приміщень буде
враховується жила площа Державного житлового фонду в 1-кімнатній не приватизованій
квартирі № (персональні дані) готельного типу жилою площею 17,2 м2, загальною
площею 27,18 м2, за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8, кв. № (персональні дані) .
3. Відповідно до ст. 39 ЖК України просити виконавчий комітет Харківської міської
ради затвердити рішення житлової комісії Головного управління від 30.09.2016 р.
протокол № 7 про взяття на квартирний облік підполковника служби цивільного захисту
Анісова Івана Івановича складом сім’ї з 3-х осіб (його, дружину, сина.).
- ГОЛОСУВАЛИ “ЗА“ - одноголосно.

- ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» одноголосно
Голова житлової комісії
Заступник голови житлової комісії
полковник служби ЦЗ
Секретар житлової комісії
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:
Підполковник служби ЦЗ

С.Г. Чабань
Т.А. Макарова
Л.Ф. Кондратюк

С.М. Боднарук
А.В. Січкар
Є.А. Тунік
О.І. Касьян
О.І. Чередник

ЗАПРОШЕНІ:
майор служби цивільного захисту

Д.В. Ткаченко

