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Шановний пане Юрію!

Запит щодо отримання інформації адресований Кабінету Міністрів України
розглянутий.

Повідомляємо, що облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов
здійснюється згідно з ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 15,
36, 38, 39 Житлового кодексу Української РСР, Правилами обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених
Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської Ради
професійних спілок від 11 грудня 1984 р. № 470, Постановою виконкому Хмельницької
обласної Ради народних депутатів і президіуму обласної ради професійних спілок від
02.01.1985 р. № 8 «Про порядок обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов,
і надання їм жилої площі в Хмельницькій області.

На квартирний облік приймаються громадяни, які потребують поліпшення житлових
умов.

Потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни:
1) забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначається виконавчими

комітетами обласних рад разом з радами профспілок. Спільною постановою № 8 від
02.01.1985 р., виконавчого комітету Хмельницької обласної ради та президіумом обласної
ради професійних спілок Хмельницької області встановлено, що на квартирний облік
приймаються громадяни, які постійно проживають та зареєстровані в даному населеному
пункті не менше 2-х років і мають житлову площу менше 6,5 кв.м на кожного члена сім’ї;

2) які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і
технічним вимогам;
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3) які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим не
можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами сім’ї. Перелік
зазначених захворювань затверджується Міністерством охорони здоров’я;

4) які проживають за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного
або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках
житлово-будівельних кооперативів;

5) які проживають не менше 5 років за договором найму (оренди) в будинках
(квартирах), що належать громадянам, на праві приватної власності;

6) які проживають в гуртожитках;
7) які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім’ї, незалежно від родинних

відносин, або особи різної статті старші за 9 років, крім подружжя;
8) внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій.
Згідно з ст. 36 Житлового кодексу Української РСР облік громадян, які потребують

поліпшення житлових умов здійснюється, як правило, за місцем проживання у виконавчому
комітеті районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради народних депутатів.

Облік потребуючих поліпшення житлових умов громадян, які працюють на
підприємствах, установах, організаціях, що мають житловий фонд і ведуть житлове
будівництво або беруть пайову участь у житловому будівництві, здійснюється за місцем
роботи, а за їх бажанням – також за місцем проживання (ст. 37 Житлового кодексу
Української РСР).

Відповідно до ст. 41 Земельного кодексу України, житлово-будівельним (житловим) та
гаражно-будівельним кооперативам за рішенням органів виконавчої влади або органів
місцевого самоврядування земельні ділянки для житлового і гаражного будівництва
передаються безоплатно у власність або надаються в оренду у розмірі, який встановлюється
відповідно до затвердженої містобудівної документації. Житлово-будівельні (житлові) та
гаражно-будівельні кооперативи можуть набувати земельні ділянки у власність за цивільно-
правовими угодами.

Надаємо перелік земельних ділянок, які були надані в користування або власність
житлово-будівельним кооперативам на території м. Хмельницького (Додаток).

Інформація щодо вартості земельних ділянок, переданих житлово-будівельним
кооперативам, в Управлінні земельних ресурсів відсутня.

Станом на 01.01.2021 р. на квартирному обліку при виконавчому комітеті
Хмельницької міської ради перебувають:

- на загальних підставах – 11228 сімей та одиноких громадян, із них 4219 громадян,
які користуються правом на першочергове забезпечення житлом (список додається);

- 892 громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих
приміщень (список додається).

З повагою
заступник міського голови Микола ВАВРИЩУК

Анатолій Коростіль 65-60-64


