
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ
_18.07.2018_____                                                                                        №_236__

м. Лиман

Про  вирішення  житлових

питань

Розглянувши  протокол  засідання  громадської  житлової  комісії  при

виконавчому комітеті  міської  ради від  09.07.2018р.№7, та  протокол засідання

громадської  житлової  комісії  при  виконавчому  комітеті  міської  ради  від

05.06.2018р.№6,  лист  начальника  структурного  підрозділу  “Лиманська

дистанція колії” регіональної  філії  “Донецька залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”

(Давиденко Д.С.) від 22.06.2018 р. №3580-02-10, 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),  Розпорядженням голови  облдержадміністрації,  керівника

військово-цивільної  адміністрації  від  13.04.2018  року  за  №485/5-18  “Про

затвердження  Порядку  надання  та  використання  у  2018  році  субвенції  з

обласного бюджету бюджетам міст, районів, об’єднаних територіальних громад

для  придбання  на  вторинному  ринку  впорядкованого  для  постійного

проживання  житла  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського

піклування  та  осіб  з  їх  числа”,  Рішенням виконавчого  комітету  Лиманської

міської  ради  від  20.06.2018  року  №212  “Про  затвердження  положення  про

придбання житла дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування,

осіб  з  їх  числа”,  Законом України  “Про забезпечення організаційно-правових

умов  соціального  захисту  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського

піклування”  від  13.01.2005  №2342-IV  (зі  змінами),  листа  Донецької

облдержадміністрації  від  16.07.2018  року  за  №01/16я/1384/0/2-18  “Про

придбання у 2018 році житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського

піклування,  та  особам  з  їх  числа”,   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.Бочарову  Ларису  Іванівну,  учасницю  бойових  дій,  військовослужбовця,

склад сім'ї 3 особи (заявник, донька, син), включивши в перелік громадян які

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

на  першочергове  отримання  житлової  площі.  Згідно  наданих  матеріалів  за

адресою реєстрації та проживання заявника проживає та зареєстровано 5 осіб,

житлова площа будинку складає  23,8  кв.м.,  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

та у зв'язку з незабезпеченням мінімальною житловою площею визначеною п.2

п.п.2.1.  “Постанови виконавчого  комітету  Донецької  обласної  ради  народних

депутатів  і  президіума  обласної  ради  профсоюзів  від  09.01.1985  року  №5”

мінімальна житлова площа для прийняття на облік громадян,  які  потребують

поліпшення житлових умов і  надання їм жилих приміщень,  складає 6 кв.м. і

менше

2.  Відмовити  в  постановці  на  квартирний  облік  при  виконавчому  комітеті

міської ради:

2.1. Остапенко Вірі Іванівні, склад сім'ї 1 особа (заявник), керуючись наданих

матеріалів за адресою реєстрації заявника, с.Торське вул.Сєвєрна, 120, житлова

площа будинку складає 9,7 кв.м.. За зазначеною адресою зареєстровано 1 особа

(заявник). У зв'язку з забезпеченням житловою площею визначеною п.п.2, 2.1.

“Постанови виконавчого комітету Донецької обласної ради народних депутатів і

президіума  обласної  ради  профсоюзів  від  09.01.1985  року  №5”  “мінімальна

житлова площа для прийняття на облік громадян які  потребують поліпшення

житлових умов і надання їм жилих приміщень складає 6 кв.м. і менше”

3.Внести зміни до облікових справ згідно заяв:

3.1 Єнь Бориса Олександровича, який знаходиться на квартирному обліку при

виконавчому комітеті міської ради з 2018 року включивши до складу його сім'ї:

        сина Єнь Андрія Борисовича

склад сім'ї 3 особи 

3.2.  Олійник  Регіни  Юріївни,  яка  знаходиться  на  квартирному  обліку  при

виконавчому комітеті міської ради з 2014 року змінивши прізвище з Олійник на

Овчаренко

3.3.  Сорокіна Романа Геннадійовича який знаходиться на квартирному обліку

при виконавчому комітеті міської ради з 2011 року включивши до складу його

сім'ї:

        дружину Сорокіну — Кривошею Марину Володимирівну

склад сім'ї 2 особи

4. Виключити з квартирного обліку згідно заяви:

4.1. Альошина Нодара Нодаровича, який знаходиться на квартирному обліку при

виконавчому комітеті міської ради з 2014 року у зв'язку з забезпеченістю житлом

5.  Виключити  зі  списків  квартирного  обліку  Каракуц  Юрія  Марковича

керуючись п.п.1 п.26 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 “поліпшення житлових

умов,  внаслідок  якого  відпали  підстави  для  надання  іншого  жилого

приміщення”

6. Надати житлове приміщення:

- Двокімнатну квартиру № 4 будинок №14 вул.Деповська м.Лиман, житловою

площею 21.2  кв.м.  Нефьодову  Володимиру Павловичу,  офіцеру  запасу,  склад

сім'ї 4 особи (заявник, дружина, донька, онук) який знаходиться на квартирному

обліку з 1992 року, керуючись 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” від 11.12.1984 р. №470  зі зняттям з

квартирного обліку

7.  Затвердити  рішення  керівництва  структурного  підрозділу  “Лиманська

дистанція колії” регіональної філії “Донецька залізниця” ПАТ “Укрзалізниця” та

первинної  профспілкової  організації  структурного  підрозділу  “Лиманська

дистанція колії” №35 від 14.06.2018 року з питання постановки на квартирний

облік на загальних підставах Філімонову Ольгу Анатоліївну, техніка 1 категорії

виробничо-технічного  відділу  структурного  підрозділу  “Лиманська  дистанція

колії”.

8.  Затвердити  перелік  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського

піклування,  осіб  з  їх  числа  яким  планується  придбання  житла  у  2018  р.

(додається)

9.  Відділу житлово-комунального  господарства (Удовиченко)  надати  ордер на

жиле приміщення згідно п.6 зазначеного рішення

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського

голови Муравльову О.М.

 

 

Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан



 Додаток
                                                                                   до рішення виконавчого комітету 

     Лиманської міської ради

              ________ № ______

ПЕРЕЛІК

дітей — сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа котрі

знаходяться на квартирному обліку та яким планується придбання житла у 2018 р.

№ П.І.Б. Рік

народження

Склад

сім'ї

Дата

реєстрації

Місце реєстрації

1. Лященко Юлія Романівна 12.05.1995 1 20.09.2011 м.Лиман вул.Студентська 4

0638436030 ЛРП

2. Доценко Микола

Володимирович

22.05.1995 1 20.09.2011 с.Лозовое сирота

0660972638

3. Авєріна Катерина

Олександрівна

23.01.1997 2 25.04.2012 м.Маріїнка вул.З.Гай б.1

0957234739  ЛРП

4. Литвиненко Катерина

Вікторівна

07.05.1996 1 21.11.2012 м.Лиман вул.Оборони 96

0664616559 ЛРП

5

.

Корж Руслан Вікторович 10.12.1995 1 20.03.2013 м.Мар’їнка вул.Тельмана 60

0995142192

6. Протасовицький Сергій

Анатолійович

27.03.1997 1 15.05.2013  м.Лиман вул.Дубоноса 56

0665031997, 0667546583 ЛРП

7. Бондарєв Ігор Віталійович 16.08.1997 1 16.10.2013 м. Слов’янськ вул.Донська 18

ЛРП

0950868401

8.  Деревянко Вікторія

Володимирівна 

03.06.1997 1 19.03.2014 м.Маріуполь пер.Києвський

10а

0986752982 ЛРП

9. Дутов Сергій

Олександрович

01.01.1998 1 16.04.2014 м.Лиман вул. Запорізька 105

0505916241 ЛРП

10. Овчаренко Реґіна Юріївна 14.06.1998 1 22.05.2014 смт.Ярова вул.Партизанська

29 0994428320, 0502935735

ЛРП

11. Каменюк Дмитро

Сергійович

03.05.1998 1 15.10.2014 Лиман вул. 50 років Жовтня

76\3 0996215275

сирота

12. Каменюк Олег Сергійович 03.05.1998 1 15.10.2014 Лиман вул. 50 років Жовтня

76\3

0668875014 сирота

Начальник

відділу житлово-комунального господарства

виконавчого комітету Лиманської міської ради К.В.Удовиченко

Керуючий справами                         Р.О.Малий


