
   

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_____________                                                                                      №______ 

м. Лиман 
 

Про вирішення житлових 

питань 

 

Розглянувши протокол засідання громадської житлової комісії при виконавчому 

комітеті міської ради від 08.01.2019 №1, керуючись Постановою Ради Міністрів 

Української РСР і Української Республіканської Ради професійних спілок “Про 

затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і 

надання їм жилих приміщень в Українській РСР” від 11.12.1984 №470 (зі змінами),  

ст.ст. 32,34,36,39,40,45,46 Житловим кодексом Української РСР, та ст.ст. 30, 40 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
1. Прийняти на квартирний облік при виконавчому комітеті міської ради: 
1.1. Ганіслав Дар’ю Олександрівну, учасника бойових дій, внутрішньо переміщену 

особу, працівника Лиманського  відділення поліції Слов’янського відділу поліції 

ГУНП в Донецькій області, склад сім'ї 1 особа (заявник), включивши в перелік 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов та в перелік громадян, які 

мають право на першочергове отримання житлової площі згідно Постанови Ради 

Міністрів Української РСР і Української Республіканської Ради професійних спілок 

“Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР” від 11.12.1984 р. №470 п.13 

п.п.8. “внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій відповідно  до  

пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та особи з інвалідністю  внаслідок  війни,  

визначені в пунктах 11-14 частини другої  статті 7, та члени їх сімей, а також члени 

сімей загиблих, визначені абзацами  четвертим  - восьмим, шістнадцятим - двадцять 

другим пункту  1 статті  10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту". 
1.2. Ворону Віталія Васильовича, склад сім’ї 5 осіб (заявник, дружина, син, син, син), 

включивши в перелік громадян, які потребують поліпшення житлових умов та в 

перелік громадян, які мають право на першочергове отримання житлової площі, 

керуючись п.п.1 п.13 та п.п.11 п.44 Постанови Ради Міністрів Української РСР і 

Української Республіканської Ради професійних спілок “Про затвердження Правил 

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

приміщень в Українській РСР” від 11.12.1984 р. №470 
2. Внести зміни до облікових справ квартирного обліку при виконавчому комітету 

Лиманської міської ради згідно заяв: 



2.1. Ткачова Артема Олександровича, який знаходиться на квартирному обліку при 

виконавчому комітеті міської ради з 2005 року виключивши зі складу його сім'ї: 
 - Ткачову Наталію Валеріївну - дружина 
 - Ткачова Івана Артемовича - син 
склад сім’ї 1 особа 
2.2. Ярославцева Сергія В’ячеславовича який знаходиться на квартирному обліку при 

виконавчому комітеті Лиманської міської ради з 2018 року включивши до складу його 

сім’ї: 
 - Ярославцеву Анну Олегівну - дружина 
 - Ярославцеву Марію Сергіївну - донька 
 - Ярославцеву Яну Сергіївну - донька  
3.Затвердити перелік працівників, які перебувають в черзі на квартирному обліку 

структурного підрозділу “Лиманська дистанція електропостачання” регіональної філії 

“Донецька залізниця” публічного акціонерного товариства “Укрзалізниця” (додається) 
4.Затвердити перелік працівників, які перебувають в черзі на квартирному обліку 

структурного підрозділу “Станція Лиман” регіональної філії “Донецька залізниця” 

публічного акціонерного товариства “Укрзалізниця” (додається) 
5.Затвердити перелік працівників, які перебувають в черзі на квартирному обліку 

структурного підрозділу “Лиманська колійна машинна станція” регіональної філії 

“Донецька залізниця” публічного акціонерного товариства “Укрзалізниця” (додається) 
6. Припинити дію договору відповідального зберігання з правом користування №10-

01/18 від 01.01.2018 року укладеного з Безкровним Андрієм Сергійовичем у зв’язку з 

закінченням терміну відповідального зберігання.   
7. Надати під охорону без права реєстрації, ізольоване житлове приміщення, кімнату 

№8 будинку №4 вул.Деповська м.Лиман, житловою площею 13,5 кв.м. Самохваловой 

Олені Анатоліївні, складом сім'ї 1 особа (заявник) до набуття дієздатності осіб за 

якими закріплене зазначене житлове приміщення з укладанням договору — 

зберігання строком на 1 (один) рік. 
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Муравльову О.М. 
 

 

 

 

    Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан 


