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засідання громадської комісії з житлових 

питань при виконкомі міської ради 

 

05 вересня 2022 року               м. Вінниця 
 

Голова комісії   Форманюк М.В. − Заступник міського голови 

Заступник 

голови 

комісії 

 

Фурман Р.С. 

 

− 

 

Директор департаменту житлового 

господарства  

Секретар комісії  

 

Мазур Л.Д. − Головний спеціаліст відділу з обліку та 

розподілу житла департаменту житлового 

господарства міської ради 

Члени комісії: Завіруха І.В. 

 

  

Кріпак О.М. 

 

 

Кириленко М.М.      

 

 

Мартьянов М.П.           

− 

 

 

− 

 

 

− 

 

 

− 

 

Начальник  відділу з обліку та розподілу 

житла департаменту житлового господарства 

міської ради 

Начальник відділу житлово-комунальних 

питань, транспорту, зв’язку департаменту 

правової політики та якості 

Перший заступник директора департаменту 

правової політики та якості  

міської ради 

Директор департаменту економіки і 

інвестицій міської ради 

 Францужан В.В. − Голова Вінницької обласної громадської 

організації «Вінницька обласна Спілка 

бездомних військовослужбовців запасу 

 Стефанкова С.В. − Заступник директора департаменту охорони 

здоров’я міської ради 

 Перебетюк А.М. − Голова спілки учасників бойових дій в 

Афганістані 

 Іващук А.Я. − Начальник відділу оперативного реагування 

«Цілодобова варта», депутат Вінницької 

міської ради 

 Щербань Ю.О. 

 

Сільніцький О.М.  

 

 

 

 

Смішний Р.В.   

 

 

Нагірняк Д.Б.                

− 

 

− 

 

 

 

 

− 

 

 

– 

Голова громадської організації «Ведені 

серцем» (за згодою) 

Заступник голови обласної організації                                                                                                                                      

профспілки працівників житлово-

комунального господарства, місцевопрому та 

побутового обслуговування населення (за 

згодою) 

Голова Всеукраїнської Спілки учасників 

АТО «Побратими України» у Вінницькій 

області (за згодою) 

Начальник Комунального підприємства 

«Вінницьке бюро технічної інвентаризації» 

(за згодою) 

 



Порядок денний: 

Про затвердження клопотання Головного управління  

Національної гвардії України 

До виконавчого комітету міської ради надійшли клопотання Головного 

управління Національної гвардії України від 11.08.2022 року №27/10/3/3-5788 та 

від 11.08.2022 року №27/10/3/3-5792, витяг з протоколу №4 від 04.08.2022 року 

засідання центральної житлово-побутової комісії Головного управління 

Національної гвардії України, клопотання Управління Служби безпеки України у 

Вінницькій області від 24.08.2022 року № 53/16/52-1785ві та від 24.08.2022 року 

№53/16/52-1786ві, витяг з протоколу №2 від 19.07.2022 року, список розподілу 

службових квартир УСБУ у Вінницькій області, витяг з протоколу №9                               

від 11.10.2021 року, список розподілу житлової площі Управління СБ України у 

Вінницькій області, щодо розподілу квартир та виключення квартир з числа 

службових, керуючись ст. ст. 31, 41, 42, 48, 51, 52, 58, 118, 119, 121, 125 Житлового 

Кодексу України, пунктами: 37, 41, 42, 52, 53, 55, 57, 60, 69 «Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР», затверджених постановою Ради Міністрів 

Української РСР та Української республіканської ради професійних спілок                         

від 11.12.1984 року № 470, пунктами 3, 4, 6 «Положенням про порядок надання 

службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР», 

затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 04.02.1988 року № 37. 

1. Видати службові ордери: 

1.1. На однокімнатну квартиру АДРЕСА_1, жилою площею 18,2 кв. м., 

військовослужбовцю військової частини 3008 Національної гвардії України – 

ОСОБА_1 на склад сім’ї 1 особа, без зняття з квартирного обліку. 

1.2. На двокімнатну квартиру АДРЕСА_2, жилою площею 32,1 кв. м., 

співробітнику Управління Служби безпеки України – ОСОБА_2 на склад сім’ї 2 

особи (ОСОБА_3, ОСОБА_4). 

2. Видати ордери: 

2.1. На двокімнатну квартиру АДРЕСА_2, жилою площею 33,4 кв. м., 

полковнику – ОСОБА_5 на склад сім’ї 4 особи (ОСОБА_6, ОСОБА_7, 

ОСОБА_8), зі зняттям з квартирного обліку. 

2.2. На двокімнатну квартиру АДРЕСА_3, жилою площею 32,7 кв. м., 

підполковнику – ОСОБА_9 на склад сім’ї 3 особи (ОСОБА_10, ОСОБА_11), зі 

зняттям з квартирного обліку.  

2.3. На двокімнатну квартиру АДРЕСА_4, жилою площею 32,8 кв. м., 

лейтенанту запасу – ОСОБА_12 на склад сім’ї 4 особи (ОСОБА_13, ОСОБА_14, 

ОСОБА_15), зі зняттям з квартирного обліку. 

2.4. На однокімнатну квартиру АДРЕСА_5, жилою площею 18,4 кв. м., 

підполковнику – ОСОБА_16 на склад сім’ї 2 особи: (ОСОБА_17), зі зняттям з 

квартирного обліку. 

2.5. На двокімнатну квартиру АДРЕСА_6, жилою площею 32,6 кв. м., 

майстер-сержанту – ОСОБА_18 на склад сім’ї 3 особи: (ОСОБА_19, ОСОБА_20), 

зі зняттям з квартирного обліку. 

2.6. На однокімнатну квартиру АДРЕСА_7, жилою площею 18,4 кв. м., 

прапорщику запасу – ОСОБА_21 на склад сім’ї 2 особи: (ОСОБА_22), зі зняттям з 

квартирного обліку. 



2.7. На двокімнатну квартиру АДРЕСА_8, жилою площею 32,7 кв. м., 

підполковнику запасу – ОСОБА_23 на склад сім’ї 3 особи: (ОСОБА_24, 

ОСОБА_25), зі зняттям з квартирного обліку. 

2.8. На двокімнатну квартиру АДРЕСА_9, жилою площею 32,8 кв. м., 

майору запасу – ОСОБА_26 на склад сім’ї 3 особи: (ОСОБА_27, ОСОБА_28), зі 

зняттям з квартирного обліку.  

2.9. На двокімнатну квартиру АДРЕСА_10, жилою площею 32,9 кв. м., 

майору запасу – ОСОБА_29 на склад сім’ї 3 особи: (ОСОБА_30, ОСОБА_31), зі 

зняттям з квартирного обліку.  

2.10. На однокімнатну квартиру АДРЕСА_11, жилою площею 18,3 кв. м., 

підполковнику – ОСОБА_32 на склад сім’ї 1 особа, зі зняттям з квартирного 

обліку.  

Комісія, розглянувши клопотання Головного управління Національної гвардії 

України та Управління Служби безпеки України, керуючись ст. ст. 31, 41, 42, 48, 

51, 52, 58, 118, 119, 121 Житлового Кодексу України, пунктами: 37, 41, 42, 52, 53, 

55, 60, 69 «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 

надання їм жилих приміщень в Українській РСР», затверджених постановою Ради 

Міністрів Української РСР та Української республіканської ради професійних 

спілок від 11.12.1984 року № 470, пунктами 3, 4 «Положенням про порядок 

надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР», 

затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 04.02.1988 року № 37, 

пропонує виконавчому комітету міської ради затвердити клопотання Головного 

управління Національної гвардії України та Управління Служби безпеки України                           

і видати ордери. 

3. Виключити квартири з числа службових: 

3.1. Двокімнатну квартиру АДРЕСА_12, з числа службових Управління 

Служби безпеки України у Вінницькій області, як таку, що відпала потреба в такому 

її використанні. 

В частині визнання квартири АДРЕСА_13, (квартиронаймач ОСОБА_33), як 

службова Управління Служби безпеки України у Вінницькій області, пункт 3 та 

підпункт 2.33 в рішенні виконавчого комітету міської ради від 10.12.2020 року 

№2703 в частині закріплення та включення до числа службових Управління Служби 

безпеки України у Вінницькій області квартири АДРЕСА_14, визнати такими, що 

втратили чинність. 

Комісія, розглянувши клопотання Управління Служби безпеки України у 

Вінницькій області, керуючись ст. 125 Житлового Кодексу Української РСР, 

«Положенням про порядок надання службових жилих приміщень і користування 

ними в Українській РСР», затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР            

від 04.02.1988 року №37, пропонує виконавчому комітету міської ради затвердити 

клопотання Управління Служби безпеки України у Вінницькій області і виключити 

з числа службових квартиру АДРЕСА_15, як таку, що відпала потреба в такому її 

використанні. 

3.2. Двокімнатну квартиру АДРЕСА_16, з числа службових Управління 

Служби безпеки України у Вінницькій області, як таку, що відпала потреба в такому 

її використанні. 

В частині визнання квартири АДРЕСА_17, (квартиронаймач ОСОБА_34), як 

службова Управління Служби безпеки України у Вінницькій області, пункт 3 та 

підпункт 2.70 в рішенні виконавчого комітету міської ради від 10.12.2020 року 



№2703 в частині закріплення та включення до числа службових Управління Служби 

безпеки України у Вінницькій області квартири АДРЕСА_18, визнати такими, що 

втратили чинність. 

Комісія, розглянувши клопотання Управління Служби безпеки України у 

Вінницькій області, керуючись ст. 125 Житлового Кодексу Української РСР, 

«Положенням про порядок надання службових жилих приміщень і користування 

ними в Українській РСР», затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР            

від 04.02.1988 року №37, пропонує виконавчому комітету міської ради затвердити 

клопотання Управління Служби безпеки України у Вінницькій області і виключити 

з числа службових квартиру АДРЕСА_19, як таку, що відпала потреба в такому її 

використанні. 

 

 

Голова комісії        М. Форманюк    

 

Заступник голови комісії      Р. Фурман 

 

Секретар комісії        Л. Мазур 

 

Члени комісії : 

 

І. Завіруха         О. Кріпак  

   

М. Кириленко        О. Сільницький 

 

С. Стефанкова        А. Перебетюк 

 

Ю. Щербань         Д. Нагірняк 

 

В. Францужан        Р. Смішний 

 

А. Іващук         М. Мартьянов 


