
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ
_20.12.2017_                                                                    № _423_

м. Лиман

Про  вирішення  житлових

питань

Розглянувши  протокол  засідання  громадської  житлової  комісії  при

виконавчому комітеті  міської  ради від 12.12.2017 року №13, протокол засідання

громадської житлової комісії при виконавчому комітеті міської ради від 18.12.2017

року №14, 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 р. №470 (зі змінами)  на виконання

рішення міської ради “Про затвердження  положення про придбання житла дітям-

сиротам та  дітям позбавлених  батьківського  піклування,  особам з  їх  числа”  від

17.05.2017 року за №155 , ст.25 Закону України “Про охорону дитинства”, ст.ст.

32,34,36,39,40,45,46 Житлового кодексу Української  РСР, та  ст.ст.  30,  40 Закону

України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

ВИРІШИВ:
1. Поставити на квартирний облік при виконавчому комітеті міської ради:

1.1. Склярова Сергія Олексійовича, дитину — сироту, склад сім'ї 1 особа (заявник),

включивши в перелік громадян які  потребують поліпшення житлових умов та в

перелік  громадян,  які  мають  право  на  позачергове  отримання  житлової  площі

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 р. №470 абзац 5 п.15 та відповідно до

п.п.3  п.46  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”

1.2.  Труша  Олександра  Олександровича,  дитину  —  сироту,  склад  сім'ї  1  особа

(заявник),  включивши в перелік громадян які  потребують поліпшення житлових

умов та в перелік громадян, які мають право на позачергове отримання житлової

площі  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 р. №470 абзац 5 п.15 та відповідно до

п.п.3  п.46  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”



1.3.Вєтрікушину  Світлану  Олександрівну,  багатодітну  сім”ю,  склад  сім'ї  5  осіб

(заявник,  син,  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 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 р. №470 п.п.1

п.13

та  відповідно  до  п.п.11 п.45 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”

2. Відмовити в постановці на квартирний облік при виконавчому комітеті міської

ради:

2.1.  Горовцову  Валерію Юрійовичу  -  внутрішньо  переміщеній  особі,  інваліду  2

групи  по  зору  з  дитинства,  склад  сім'ї   1  особа  (заявник),  зареєстрований  за

адресою:  Луганська  обл.  м.Первомайськ  кв-л  40  річча  Перемоги  б.5  кв.4.

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  р.  №470  п.п.8  п.13  “внутрішньо

переміщені  особи  з  числа  інвалідів  війни,  визначених  у  пунктах  11-14  частини

другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального

захисту,  та  членів  їх  сімей,  а  також члени сімей  загиблих ,  визначені  абзацами

четвертим — восьмим, шістнадцятим — двадцять другим пунктом 1 ст. 10 Закону

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту””

3. Внести зміни до облікових справ:

3.1. Куцевич Людмили Іванівни яка знаходиться на квартирному обліку з 1985 року

виключивши зі складу сім'ї її сина Куцевича Андрія Володимировича

3.2. Полякової Любов Миколаївни яка знаходиться на квартирному обліку з 1983

року  виключивши  зі  складу  сім'ї  її  доньку  Бойко  Інну  Вікторівну  та  онуків

Полякову Юлію Євгенівну та Полякова Данила Євгеновича

3.3. Гончарова Василя Івановича який знаходиться на квартирному обліку з 1981

року виключивши зі складу сім'ї Гончарова Василя Івановича у зв'язку зі смертю та

закріпити  зазначену  облікову  справу  за  дружиною  Гончаровою  Яною

Володимирівною склад сім'ї 2 особи (заявник, донька).

3.4. Шелехан Марини Миколаївни яка знаходиться на квартирному обліку з 2011

року виключивши зі складу сім'ї її доньку Шелехан Юлію Володимирівну 

4. Надати житлові приміщення:

4.1.   Однокімнатну  квартиру  №  115  будинок  №1  вул.  Студентська  м.Лиман,

загальна  площа 33,5 кв.м.  Караману  Іллі  Станіславовичу,  дитина  —  сирота,

складом сім'ї  1  особа (заявник)  який знаходиться на квартирному обліку з  2010

року зі зняттям з квартирного обліку 

4.2.  Однокімнатну квартиру № 11 будинок №1а вул.Оборони м.Лиман,  загальна

площа 32.1 кв.м. Жванії  Нікі  Темуровичу, дитина — сирота,  склад сім'ї  1 особа

(заявник),  який  знаходиться  на  квартирному  обліку  з  2010  року  зі  зняттям  з

квартирного обліку

4.3.  Однокімнатну квартиру № 41 будинок №9а вул.Оборони м.Лиман,  загальна

площа 39,4 кв.м. Протасовицькому  Андрію  Анатолійовичу,  позбавлений



батьківського  піклування,  склад  сім'ї  1  особа  (заявник),  який  знаходиться  на

квартирному обліку з 2010 року зі зняттям з квартирного обліку

4.4. Трикімнатну квартиру № 34 будинок № 9а вул. Оборони м.Лиман загальною

площею  70,4 кв.  м.  Бережної  Людмилі  Андріївні,  позбавлена  батьківського

піклування, склад сім'ї 4 особи (заявник, чоловік, донька, син), яка знаходиться на

квартирному обліку з 2010 року зі зняттям з квартирного обліку

4.5.  Трикімнатну  квартиру  №30 будинок  №22б  пров.Грушевського  м.Лиман

загальною  площею  59,9  кв.м.  Запорожець  Аліні  Володимировні,  позбавлена

батьківського піклування, склад сім'ї 3 особи (заявник, син, син), яка знаходиться

на квартирному обліку з 2010 року зі зняттям з квартирного обліку

4.6. Двокімнатну квартиру № 4 будинок №21 вул.Привокзальна м.Лиман загальною

площею 43.0 кв.м. Іванюк Альбіні Олегівні, дитина — сирота, склад сім'ї 2 особи

(заявник,  син)  яка  знаходиться  на квартирному обліку  з  2010  року  зі  зняттям з

квартирного обліку

4.7.  Однокімнатну  квартиру  №11  будинок  №38  вул.Привокзальна  м.Лиман

загальною площею 26.5 кв.м. Муковоз Максиму Івановичу, дитина — сирота, склад

сім'ї 1 особа (заявник), який знаходиться на квартирному обліку з 2010 зі зняттям з

квартирного обліку

4.8. Ізольовану кімнату №7 будинку №4 вул.Деповська м.Лиман, житлова площа

13,6  кв.м.  Двореченець  Олексію  Олександровичу,  позбавлений  батьківського

піклування,  складом  сім'ї  1  особа  (заявник),  який  знаходиться  на  квартирному

обліку з 2010 року, з правом реєстрації зі зняттям з квартирного обліку

5.  Надати  під  охорону  з  правом  реєстрації,  ізольоване  житлове  приміщення,

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

Безкровному  Андрію  Сергійовичу,  складом  сім'ї  1  особа  (заявник),  який

знаходиться на квартирному обліку з 2014 року без зняття з квартирного обліку до

набуття  дієздатності  осіб  за  якими  закріплене  зазначене  житлове  приміщення  з

укладанням договору — зберігання

6. Відділу житлово-комунального господарства (Муравльова) надати ордер на жиле

приміщення згідно п.4 зазначеного рішення

7.  Відділу житлово-комунального господарства (Муравльова)  скласти договір —

зберігання згідно п.5 зазначеного рішення

8.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  першого  заступника

міського голови Драч Ю.А.

Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан




