
   

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ
__07.11.2018___                                                                                      №__360____

м. Лиман

Про  вирішення  житлових

питань

Розглянувши  протокол  засідання  громадської  житлової  комісії  при

виконавчому  комітеті  міської  ради  від  06.11.2018  року  №12,  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

виконавчого комітету міської ради “Про затвердження положення про придбання

житла дітям- сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, особам з

їх  числа”  від  20.06.2018  року  за  №212,  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. Надати житло:

1.1.  Однокімнатну  квартиру  за  адресою  м.Лиман  пров.Л.Українки  б.7  кв.14,

загальна площа 29,2 кв.м., житлова площа 16.0 кв.м. Корж Руслану Вікторовичу,

склад сім'ї 1 особа (заявник), який знаходиться на квартирному обліку з 2013 року зі

зняттям з квартирного обліку

1.2.  Однокімнатну  квартиру  за  адресою м.Лиман  вул.Оборони,  б.1  А  кв.  46,

загальна площа 31,8 кв.м., житлова площа 17.2 кв.м. Протасовицькому Сергію

Анатолійовичу,  склад сім'ї 1 особа (заявник),  який знаходиться на квартирному

обліку з 2013 року зі зняттям з квартирного обліку

1.3.  Однокімнатну  квартиру  за  адресою  м.Лиман  вул.К.Гасієва,  б.28  кв.34,

загальна  площа  35,6  кв.м.,  житлова  площа  18.1  кв.м.   Бондарєву  Ігорю

Віталійовичу, склад сім'ї 1 особа (заявник), який знаходиться на квартирному обліку

з 2013 року зі зняттям з квартирного обліку

2.  Відділу  житлово-комунального  господарства  (Удовиченко)  надати  ордера  на

житло згідно п.1 зазначеного рішення

3.  Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти  на  заступника  міського

голови Муравльову О.М.

    Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан



ПРОТОКОЛ № 12
 засідання  громадської  житлової комісії при виконавчому комітеті

міської ради від 06.11.2018 року

Муравльова Олена Миколаївна                - заступник міського голови,         

                 голова комісії

Грецький Олександр Вячеславович         - провідний спеціаліст відділу житлово- 

                                                                       комунального господарства

                                                                        виконавчого комітету Лиманської

                                                                        міської ради, секретар комісії                

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

                            міської ради

Ребрей Катерина Євгеніївна                     - заступник начальника відділу обліку 

      та звітності міської ради виконавчого 

                 комітету 

                                                                       Лиманської міської ради

Роменська Валентина Миколаївна           - головний спеціаліст відділу 

      економічного розвитку та торгівлі 

      виконавчого комітету Лиманської 

      міської ради

Удовиченко Катерина Вікторівна              - начальник відділу ЖКГ виконавчого 

                  комітету Лиманської міської ради

Шуляченко Ірина Олексіївна                      - начальник юридичного відділу 

       виконавчого комітету міської ради 

ПРИСУТНІ:

Протасовицький Сергій Анатолійович     - надання житла

Бондарєв Ігор Віталійович                         - надання житла

Порядок  денний:

1. Надання житла

СЛУХАЛИ:
Муравльова Олена Миколаївна

1. Надання житла

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради надати житло:



1.1.  Однокімнатну  квартиру  за  адресою  м.Лиман  пров.Л.Українки  б.7  кв.14,

загальна площа 29,2 кв.м., житлова площа 16.0 кв.м. Корж Руслану Вікторовичу,

який знаходиться на квартирному обліку з 2013 року зі зняттям з квартирного обліку

1.2.  Однокімнатну  квартиру  за  адресою м.Лиман  вул.Оборони,  б.1  А  кв.  46,

загальна площа 31,8 кв.м., житлова площа 17.2 кв.м. Протасовицькому Сергію

Анатолійовичу, який знаходиться на квартирному обліку з 2013 року зі зняттям з

квартирного обліку

1.3.  Однокімнатну  квартиру  за  адресою  м.Лиман  вул.К.Гасієва,  б.28  кв.34,

загальна площа 35,6 кв.м., житлова площа 18.1 кв.м.  Бондарєв Ігор Віталійович,

який знаходиться на квартирному обліку з 2013 року зі зняттям з квартирного обліку

2.  Відділу  житлово-комунального  господарства  (Удовиченко)  надати  ордера  на

житло згідно п.1 зазначеного рішення

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  міського

голови Муравльову О.М.

Заступник міського голови,

голова комісії                                                                             О.М.Муравльова

 Секретар комісії                                                                     О.В.Грецький


