
Стан забезпечення житлом громадян,  

які знаходяться на квартирному обліку, за 2020 рік 

Станом на 01.01.2021 на квартирному обліку в Оболонській районній в місті 

Києві державній адміністрації перебуває  5434 сімей (станом на 01.01.2020 було 

5671 сім’я), серед яких: 

в загальній черзі – 2663 сім’ї (на 01.01.2020 – 2741 сім’я); 

в першочерговому списку – 2329 сімей  (на 01.01.2020 – 2426 сімей); 

в позачерговому списку – 442 сім’ї (на 01.01.2020 – 504 сімей). 

На соціальному квартирному обліку перебуває 16 сімей та одиноких 

громадян ((на 01.01.2020 було 11 сімей та одиноких громадян).  

До списку бажаючих прийняти участь у співфінансуванні будівництва 

житла за міською програмою відповідно до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.07.2019 

№ 1249 (із змінами) було включено 73 сім’ї (за 2019 рік – 17 сімей). 

За  рахунок житлової площі, виділеної Департаментом будівництва та 

житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) поліпшені житлові умови 8 черговикам 

квартирного обліку (за 2019 рік – 30), а також надано 1 квартиру з фонду житла 

соціального призначення. 

Видані ордери серії Б мешканцям колишніх гуртожитків на займані ними 

житлові приміщення без зняття з квартирного обліку 4 сім’ям (за 2019 рік – 10). 

У зв’язку з придбанням житла за отриману грошову компенсацію на 

придбання житла зняті з квартирного обліку 11 сімей (за 2019 рік – 6). Також з 

квартирного обліку зняті 2 сім’ї, які вирішили свої житлові питання за міською 

програмою змішаного фінансування будівництва житла. 

За клопотаннями від організацій, установ та підприємств затвердженні їх 

рішення про надання житла сім’ям 13 працівників (за 2019 рік – 9) та виключено з 

числа службових 10 квартир (за 2019 рік – 11), які займали 10 сімей, що 

перебували на квартирному обліку за місцем проживання (з них 4 сім’ї зняті з 

квартирного обліку). До числа службових включено 77 квартир (за 2019 рік – 4). 

Усього у 2020 році вирішувалось 59 питань щодо надання (закріплення) 

житлової площі (за 2019 рік – 68). 

Також у 2020 році Оболонській районній в місті Києві державній 

адміністрації було виділено Київською міською державною адміністрацією              

15 квартир у новобудовах для забезпечення ними черговиків квартирного обліку з 

розподілом за категоріями, з яких надано громадянам тільки 3, оскільки інші 12 не 

мали поштових адрес. 


