
  

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ
_21.11.2018__                                                                                      №__370_

м. Лиман

Про  вирішення  житлових

питань

Розглянувши протокол засідання громадської житлової комісії при виконавчому

комітеті  міської  ради  від  20.11.2018  №13,  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.  Сучкова Романа Миколайовича,  учасника бойових дій,  внутрішньо переміщену

особу, працівника Краматорського відділу поліції ГУНП в Донецькій області,  склад

сім'ї  4  особи  (заявник,  дружина,  донька,  син),  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.  Півень Катерину Михайлівну, 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 абзацом 5 п.15 та 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” 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

1.3.Авєркєєва  Дениса  Олександровича,  учасника  бойових  дій,  внутрішньо

переміщену  особу,  працівника  Лиманського  відділення  поліції  ГУНП  в  Донецькій

області, склад сім'ї 3 особи (заявник, дружина, син), 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".

1.4. Мальцева Олександра Олеговича, учасника бойових дій, внутрішньо переміщену

особу, працівника Лиманського відділення 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".

1.5.  Єпанова  Володимира  Володимировича,  учасника  бойових  дій,  внутрішньо

переміщену  особу,  пенсіонер,  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".

1.6.  Всяченкова Олега Вікторовича,  учасника бойових дій,  внутрішньо переміщену

особу, працівника Лиманського відділення 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".

1.7. Пшика Михайла Володимировича, учасника бойових дій, внутрішньо переміщену

особу,  працівника  ГУ  ДСНС  України  у  Луганській  області,  склад  сім'ї  2  особи

(заявник,  дружина),  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".

1.8   Лісняк  Сергія  Миколайовича,   учасника  бойових  дій,  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  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

1.9  Ярославцева Сергія В’ячеславовича, учасника бойових дій, 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  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

1.10   Сакуна  Віктора  Володимировича,  учасника  бойових дій,  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  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

1.11.  Алексєєва  Вадима  Васильовича,  учасника  бойових  дій,  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 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.Усіковій Тетяні Василівні,  учаснику бойових дій,  склад сім’ї  1 особа (заявник),

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

2.2. Самусенко Владиславу Олеговичу, дитина-сирота, склад сім’ї 1 особа (заявник),

ненадання необхідного пакету документів

2.3. Кутовій Тетяні Вадимівні, дитині-сироті, склад сім’ї 1 особа (заявник), ненадання

необхідного пакету документів,  рекомендувати надати необхідний пакет документів

до ЦНАП виконавчого комітету міської ради на прийняття на соціальний квартирний

облік

3. Відмовити в наданні службового житла за адресами:

 - с.Соснове вул.Смарагдове місто б.1 кв 2 Мигденко Юлії Миколаївні

 - с.Соснове вул.Смарагдове місто б.1 кв.1 Слєпцову Андрію Леонідовичу

у  зв’язку  з  тим  що  зазначені  житлові  приміщення  не  знаходяться  у  комунальній

власності Лиманської ОТГ 

4.  Затвердити перелік  працівників,  які  перебувають в  черзі  на  квартирному обліку

структурного  підрозділу  “Лиманська  дистанція  колії”  регіональної  філії  “Донецька

залізниця” публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” (додається)

5.Затвердити  перелік  працівників,  які  перебувають  в  черзі  на  квартирному  обліку

структурного  підрозділу  “Лиманський  центр  з  вантажної  та  комерційної  роботи”

регіональної філії “Донецька залізниця” (додається)



6.  Затвердити перелік  працівників,  які  перебувають в  черзі  на  квартирному обліку

структурного підрозділу “Лиманське локомотивне депо” (додається)

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

Муравльову О.М.

    Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан



ПРОТОКОЛ № 13

 засідання  громадської  житлової комісії при виконавчому комітеті міської

ради від 20.11.2018 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

Шепілов Дмитро Олександрович              - в.о.директора КП “Лиманський СЄЗ”

Шуляченко Ірина Олексіївна                      - начальник юридичного відділу 

       виконавчого комітету міської ради 

ПРИСУТНІ:

Яцюк Олена Олексіївна      - заступник начальника Управління 

            соціального захисту населення 

       Лиманської міської ради

Порядок  денний:

1. Прийняття на квартирний облік

2. Відмова в прийнятті на квартирний облік

3. Відмова в наданні службового житла 

4.  Затвердити перелік  працівників,  які  перебувають в  черзі  на  квартирному обліку

структурного  підрозділу  “Лиманська  дистанція  колії”  регіональної  філії  “Донецька

залізниця” публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”

5.Затвердити  перелік  працівників,  які  перебувають  в  черзі  на  квартирному  обліку

структурного  підрозділу  “Лиманський  центр  з  вантажної  та  комерційної  роботи”

регіональної філії “Донецька залізниця” 



6.  Затвердити перелік  працівників,  які  перебувають в  черзі  на  квартирному обліку

структурного підрозділу “Лиманське локомотивне депо”

7.  внесення  змін  до  переліку  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського

піклування  та  осіб  з  їх  числа  котрі  знаходяться  на  квартирному  обліку  та  яким

планується придбання житла у 2018 році

СЛУХАЛИ:

Муравльова Олена Миколаївна

1. Прийняття на квартирний облік

2. Відмова в прийнятті на квартирний облік

3. Відмова в наданні службового житла 

4.  Затвердити перелік  працівників,  які  перебувають в  черзі  на  квартирному обліку

структурного  підрозділу  “Лиманська  дистанція  колії”  регіональної  філії  “Донецька

залізниця” публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”

5.Затвердити  перелік  працівників,  які  перебувають  в  черзі  на  квартирному  обліку

структурного  підрозділу  “Лиманський  центр  з  вантажної  та  комерційної  роботи”

регіональної філії “Донецька залізниця” 

6.  Затвердити перелік  працівників,  які  перебувають в  черзі  на  квартирному обліку

структурного підрозділу “Лиманське локомотивне депо”

7.  внесення  змін  до  переліку  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського

піклування  та  осіб  з  їх  числа  котрі  знаходяться  на  квартирному  обліку  та  яким

планується придбання житла у 2018 році 

ПОСТАНОВИЛИ:

1.  Прохати  виконавчий  комітет  Лиманської  міської  ради  прийняти  на  квартирний

облік при виконавчому комітеті Лиманської міської ради:

1.1.  Сучкова Романа Миколайовича,  учасника бойових дій,  внутрішньо переміщену

особу, працівника Краматорського відділу поліції ГУНП в Донецькій області,  склад

сім'ї  4  особи  (заявник,  дружина,  донька,  син),  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.  Півень Катерину Михайлівну, дитина — сирота,  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 абзацом 5 п.15 та 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” 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

1.3.Авєркєєва  Дениса  Олександровича,  учасника  бойових  дій,  внутрішньо

переміщену  особу,  працівника  Лиманського  відділення  поліції  ГУНП  в  Донецькій

області, склад сім'ї 3 особи (заявник, дружина, син), 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".

1.4. Мальцева Олександра Олеговича, учасника бойових дій, внутрішньо переміщену

особу, працівника Лиманського відділення 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".

1.5.  Єпанова  Володимира  Володимировича,  учасника  бойових  дій,  внутрішньо

переміщену  особу,  пенсіонер,  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".

1.6. Всяченков Олег Вікторович, учасника бойових дій, внутрішньо переміщену особу,

працівника Лиманського відділення 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".

1.7. Пшика Михайла Володимировича, учасника бойових дій, внутрішньо переміщену

особу,  працівника  ГУ  ДСНС  України  у  Луганській  області,  склад  сім'ї  2  особи

(заявник,  дружина),  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".

1.8   Лісняк  Сергію  Миколайовичу,   учасника  бойових  дій,  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  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

1.9  Ярославцеву Сергію В’ячеславовичу, учасника бойових дій, 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  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

1.10   Сакуну Віктору  Володимировичу,  учасника  бойових дій,  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  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

1.11.  Алексєєву  Вадиму  Васильовичу,  учасника  бойових  дій,  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 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. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради відмовити в постановці на

квартирний облік при виконавчому комітеті міської ради:

2.1.Усіковій  Тетяні  Василівні,  учасник  бойових  дій,  склад  сім’ї  1  особа  (заявник),

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

2.2. Самусенко Владиславу Олеговичу, дитина-сирота, склад сім’ї 1 особа (заявник),

ненадання необхідного пакету документів

2.3. Кутовій Тетяні Вадимівні, дитина-сирота, склад сім’ї 1 особа (заявник), ненадання

необхідного пакету документів,  рекомендувати надати необхідний пакет документів

до ЦНАП виконавчого комітету міської ради на прийняття на соціальний квартирний

облік

3. Відмовити в наданні службового житла за адресами:

 - с.Соснове вул.Смарагдове місто б.1 кв 2 Мигденко Юлії Миколаївні

 - с.Соснове вул.Смарагдове місто б.1 кв.1 Слєпцову Андрію Леонідовичу

у  зв’язку  з  тим  що  зазначені  житлові  приміщення  не  знаходяться  у  комунальній

власності Лиманської ОТГ 

4.  Затвердити перелік  працівників,  які  перебувають в  черзі  на  квартирному обліку

структурного  підрозділу  “Лиманська  дистанція  колії”  регіональної  філії  “Донецька

залізниця” публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” (додається)

5.Затвердити  перелік  працівників,  які  перебувають  в  черзі  на  квартирному  обліку

структурного  підрозділу  “Лиманський  центр  з  вантажної  та  комерційної  роботи”

регіональної філії “Донецька залізниця” (додається)



6.  Затвердити перелік  працівників,  які  перебувають в  черзі  на  квартирному обліку

структурного підрозділу “Лиманське локомотивне депо” (додається)

7. розглянувши лист Начальника служби у справах дітей Лиманської міської ради від

19.11.2018  за  №01-19/1034  про  внесення  змін  до  переліку  дітей-сиріт  та  дітей,

позбавлених  батьківського  піклування  та  осіб  з  їх  числа  котрі  знаходяться  на

квартирному обліку та яким планується придбання житла у 2018 році:

- виключити Каменюка Дмитра Сергійовича, 03.05.1998 року народження

- включити Голь Данила Олександровича, 24.12.1998 року народження

8.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


