
   

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                №___ 

м. Лиман 
 

Про вирішення житлових 

питань 

 

Розглянувши протоколи засідань громадської житлової комісії при виконавчому 

комітеті міської ради від 09.01.2020 №1, відповідно Постанови Ради Міністрів 

Української РСР і Української Республіканської Ради професійних спілок від 

11.12.1984 №470 “Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР” (зі 

змінами),  Житлового кодексу Української РСР, Цивільного кодексу України, 

керуючись ст.ст. 30, 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 
1.Припинити дію договору відповідального зберігання з правом користування №10-

01/19 від 20.01.2019 року укладеного з Самохваловою Оленою Анатоліївною у зв’язку 

з закінченням строку .   
2.Надати під відповідальне зберігання з правом користування житлове приміщення за 

адресою: м.Лиман вул.Деповська б.4 кім.8, житловою площею 13,5 кв.м., без права 

реєстрації місця проживання, внутрішньо переміщеній особі Самохваловій Олені 

Анатоліївні, склад сім'ї 1 особа (заявник) до набуття дієздатності осіб за якими 

закріплене зазначене житлове приміщення з укладанням договору відповідального 

зберігання з правом користування строком на 1 (один) рік 
3. Надати під відповідальне зберігання з правом користування житлове приміщення за 

адресою: м.Лиман вул.Деповська б.4 кім.8, житловою площею 10,1 кв.м. без права 

реєстрації місця проживання, внутрішньо переміщеній особі Ткаченко Любов Іванівні, 

склад сім'ї 1 особа (заявник) до набуття дієздатності осіб за якими закріплене 

зазначене житлове приміщення з укладанням договору відповідального зберігання з 

правом користування  строком на 1 (один) рік 
4. Затвердити переліки квартирного обліку структурного підрозділу “Лиманська дистанція 

електропостачання” регіональна філія  “Донецька залізниця” акціонерного товариства 

“Українська залізниця” 
4.1. Загальна черга 3 особи 
4.2. Першочергова черга 3 особи  

особа, учасник бойових дій у окрему особову справу, керуючись абзацом четвертим 

п.8, п.п.8 п.13 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 



6. Відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лиманської 

міської ради (Соляник) згідно п.2, 3 даного рішення укласти договори відповідального 

зберігання з правом користування строком на 1 (один) рік без права реєстрації місця 

проживання 
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Муравльову О.М. 
 

 Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
__________                                                                                         №_______                               

                                                                 м. Лиман 

 

Про вирішення житлових 

питань 

 

 

 

 

УЗГОДЖЕНО : 

 

Заступник міського голови  О.М.Муравльова 

Відділ ЖКГ                                                                     Ю.С.Соляник 

Юридичний відділ  І.О.Шуляченко 

Відділ організаційної роботи та 

внутрішньої політики 

 К.Б.Короткова 

Загальний відділ  Л.О.Чумак 

Керуючий справами  Р.О. Малий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

ПРОТОКОЛ № 1 
 засідання  громадської  житлової комісії при виконавчому комітеті міської 

ради від 09.01.2020 року 
 

Муравльова Олена Миколаївна                - заступник міського голови,           

                                голова комісії 

Грецький Олександр Вячеславович         - головний спеціаліст відділу житлово-  
                                                                       комунального господарства  виконавчого 
                                                                       комітету міської ради, секретар комісії                     

 Члени комісії: 
 
Голєв Сергій Іванович                              -  начальник служби у справах дітей міської  
            ради 
 

Ребрей Катерина Євгенівна     - заступник начальника відділу обліку та  

            звітності, заступник головного бухгалтера             

            виконавчого комітету міської ради 
 

Роменська Валентина Миколаївна           - головний спеціаліст відділу економічного 

                      розвитку та торгівлі виконавчого комітету 

            міської ради 
 

Шепілов Дмитро Олександрович             - директор КП “Лиманський СЄЗ” 
 
ПРИСУТНІ: 

Сабініна Ірина Миколаївна                      - головний спеціаліст відділу економічного 

           розвитку та торгівлі виконавчого комітету 

                                                                      міської ради  

Яцюк Олена Олексіївна                            - заступник начальника Управління   

           соціального захисту населення 

Порядок  денний: 

1. Розгляд звернення щодо надання згоди на відповідальне зберігання з правом 

користування з Самохваловою О.А. 
2. Розгляд звернення щодо надання згоди на відповідальне зберігання з правом 

користування з  Ткаченко Л.І. 
3. Лист Головного управління Національної поліції в Донецькій області щодо 

включення до службового житлове приміщення за адресою: м.Лиман 

вул.Привокзальна,б.6 кв.15  
4. Затвердження переліків квартирного обліку структурного підрозділу “Лиманська 

дистанція електропостачання” регіональна філія  “Донецька залізниця” акціонерного 

товариства “Українська залізниця” 
5. Внесення змін до особової справи квартирного обліку при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради згідно заяви Супрун Г.С. 
 
СЛУХАЛИ: 
Муравльову Олену Миколаївну 
1. Розгляд звернення Самохвалової О.А. щодо надання згоди на відповідальне 

зберігання з правом користування  



2. Розгляд звернення Ткаченко Л.І. щодо надання згоди на відповідальне зберігання з 

правом користування  
3. Лист Головного управління Національної поліції в Донецькій області щодо 

включення до службового житлове приміщення за адресою: м.Лиман 

вул.Привокзальна,б.6 кв.15  
4. Затвердження переліків квартирного обліку структурного підрозділу “Лиманська 

дистанція електропостачання” регіональна філія  “Донецька залізниця” акціонерного 

товариства “Українська залізниця” 
5. Внесення змін до особової справи квартирного обліку при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради згідно заяви Супрун Г.С. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради надати згоду на відповідальне 

зберігання з правом користування житлового приміщення за адресою: м.Лиман 

вул.Деповська б.4 кім.8, житловою площею 13,5 кв.м. без права реєстрації  

Самохваловій Олені Анатоліївні, внутрішньо переміщеній особі, склад сім'ї 1 особа 

(заявник) до набуття дієздатності осіб за якими закріплене зазначене житлове 

приміщення з укладанням договору відповідального зберігання з правом 

користування строком на 1 (один) рік. 
2. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради надати згоду на відповідальне 

зберігання з правом користування житлового приміщення за адресою: м.Лиман 

вул.Деповська б.4 кім.8, житловою площею 10,1 кв.м. без права реєстрації  Ткаченко 

Любов Іванівні, внутрішньо переміщеній особі, складом сім'ї 1 особа (заявник) до 

набуття дієздатності осіб за якими закріплене зазначене житлове приміщення з 

укладанням договору відповідального зберігання з правом користування  строком на 1 

(один) рік. 
3.Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради включити до числа службових 

житлове приміщення за адресою: м.Лиман вул. Привокзальна, б.6 кв.15, загальна площа 

64,3 кв.м., житлова площа 42,7 кв.м. 
4. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради затвердити переліки 

квартирного обліку структурного підрозділу “Лиманська дистанція електропостачання” 

регіональна філія  “Донецька залізниця” акціонерного товариства “Українська залізниця”. 

4.1. Загальна черга 3 особи 
4.2. Першочергова черга 3 особи  

Супрун С.В. у окрему особову справу, керуючись абзацом четвертим п.8, п.п.8 п.13 

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 
 

 

 

Заступник міського голови, 
голова комісії                                                                             О.М.Муравльова 
 

Головний спеціаліст відділу житлово-   
 комунального господарства  
виконавчого комітету Лиманської 
міської ради,секретар комісії                                                   О.В.Грецький       

                    


