
  

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ
__20.03.2019__                                                                                      №_111___

м. Лиман

Про  вирішення  житлових

питань  тимчасового

житлового фонду

Розглянувши  протокол  засідання  комісії  з  розподілу  та  надання  житлових

приміщень  для  тимчасового  проживання  внутрішньо  переміщеним  особам  у

Лиманській об'єднаній територіальній громаді Донецької області від 12.03.2019 №1 та

протокол  засідання  комісії  з  розподілу  та  надання  житлових  приміщень  для

тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам у Лиманській об'єднаній

територіальній громаді Донецької області  від 13.03.2019 №2,  керуючись Цивільним

кодексом  України,  Законом  України  «Про  забезпечення  прав  і  свобод  внутрішньо

переміщених  осіб»,  Законом  України  «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх

соціального захисту», ст.ст.  132-1,  132-2 Житлового кодексу України,  Постановою

Кабінету міністрів  України “Про затвердження  Порядку формування фондів житла

для  тимчасового  проживання  та  Порядку надання  і  користування  житловими

приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання”, рішенням виконавчого

комітету Лиманської міської ради від  21.11.2018 №374 “Про затвердження Порядку

розподілу та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо

переміщених осіб у Лиманській об'єднаній територіальній громаді Донецької області”

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

комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1.  Надати житлове  приміщення  з  фонду  житла  для  тимчасового  проживання  з

укладанням  договору  найму  житлового  приміщення  для  тимчасового  проживання

внутрішньо переміщених осіб :

1.1.  Білоус Катерині  Валеріївні,  внутрішньо переміщеній особі,  склад  сім’ї  5  осіб,

трикімнатну квартиру за адресою м.Лиман вул.К.Гасієва, б.1 кв.17, загальною площею

57,0 кв.м., житловою площею 40,3 кв.м. 

1.2.  Стрижак Оксані Миколаївні, внутрішньо переміщеній особі, склад сім’ї 2 особи,

двокімнатну  квартиру  з  адресою  м.Лиман  вул.  К.Гасієва,  б.24  кв.12,  загальною

площею 55,8 м2, житловою площею 43,2 м2.

2.Відмовити  в  наданні  житлового  приміщення  з  фонду  житла  для  тимчасового

проживання:

2.1.  Коросташову  Віктору  Яковичу у  зв’язку  з  ненаданням  необхідного  пакету

документів

2.2.  Александровій Світлані Олексіївні у зв’язку з відсутністю вільного житлового

приміщення



2.3.  Сидоркіну Андрію Олександровичу у зв’язку з відсутністю вільного житлового

приміщення

3.  Відділу  житлово-комунального  господарства  (Соляник)  надати   договори  найму

житлових  приміщень  для  тимчасового  проживання  внутрішньо  переміщених  осіб

згідно п.1 зазначеного рішення

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського

голови Драч Ю.А.

 

 

Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан



ПРОТОКОЛ № 1

 засідання  комісії з розподілу та надання житлових приміщень для

тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам у Лиманській

об'єднаній територіальній громаді Донецької області від 12.03.2019 року

Драч Юрій Анатолійович                          - перший заступник міського голови,         

                 голова комісії

Муравльова Олена Миколаївна                - заступник міського голови, заступник 

                 голови комісії

Гамаюнова Юлія Миколаївна                   - заступник міського голови, заступник голови

                 комісії

Грецький Олександр Вячеславович         - головний спеціаліст відділу житлово- 

                                                                       комунального господарства  виконавчого

                                                                       комітету Лиманської міської ради,

                                                                       секретар комісії                                                  

   Члени   комісії:  

Авдєєнко  Надія

Павлівна

-  начальник  відділу  економічного  розвитку  та  торгівлі

виконавчого комітету міської ради

Манцева Наталія 

Іванівна

-  начальник  відділу  обліку  та  звітності  міської  ради,

заступник головного бухгалтера

Пилипенко Тетяна 

Вікторівна

- начальник фінансового управління міської ради

Шепілов Дмитро 

Олександрович

- в.о.директора КП “Лиманська СЄЗ”

Шуляченко Ірина 

Олексіївна

-  начальник юридичного відділу виконавчого комітету 

міської ради

Яцюк  Олена

Олексіївна

-  заступник  начальника  Управління  соціального  захисту

населення  міської ради

ПРИСУТНІ:

Малишко Алла Валентинівна               - член громадської організації людей з 

  інвалідністю “Подолання”

Білоус Катерина Валеріївна                  - надання житлового приміщення з фонду 

  тимчасового проживання

Александрова Світлана Олексіївна      - надання житлового приміщення з фонду 

  тимчасового проживання



Сидоркін Андрій Олександрович        - надання житлового приміщення з фонду 

  тимчасового проживання

Порядок  денний:

1. Розгляд наданих заяв внутрішньо переміщених осіб та пакетів наданих документів. 

2. Нарахування балів згідно “системі нарахування балів надання житлових приміщень 

    для тимчасового проживання”.

3. Розподіл житлових приміщень з фонду тимчасового житла.

СЛУХАЛИ:

Драча Юрія Анатолійовича

1. Розгляд наданих заяв внутрішньо переміщених осіб та пакетів наданих документів.

2. Нарахування балів згідно “системі нарахування балів надання житлових приміщень 

    для тимчасового проживання”.

3. Розподіл житлових приміщень з фонду тимчасового житла.

Станом на 12.03.2019 року надійшло 5 заяв:

1. 05 березня 2019 року звернувся Коросташов Віктор Якович, склад сім’ї 1

особа, який до своєї заяви додав:

1. копію паспорту, РНОКПП;

2. копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

3. копію пенсійного посвідчення;

4. відомості з держреєстру платників податків;

      З наданих документів можна зробити висновок, що:

      заявник перебуває на обліку Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо

переміщених осіб в УСЗН Лиманської міської ради 06 листопада 2018 року 

       одружений, неповнолітніх дітей не має.

      постраждалих,  померлих  в  районі  проведення  антитерористичної  операції,

бойових дій, захворювання в період участі в антитерористичній операції не має.

дітей постраждалих в  наслідок воєнних дій згідно  Постанови КМУ №268 від

05.04.2017  року  “Про  затвердження  Порядку  надання  статусу  дитини,  яка

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів” не має.

        на заявника не поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту”

      заявник не має статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи

      заявник не має хронічних захворювань за переліком діючого законодавства

      заявник, згідно пенсійного посвідчення №1818908792 є пенсіонером

      заявник не має інвалідності

      заявник не має допомоги з малозабезпеченості

Будь яких клопотань заявник не надав.

     Згідно  інформації  з  Державного  реєстру  речових  прав  на  нерухоме майно та

Реєстру  прав  власності  на  нерухоме  майно,  Державного  реєстру  Іпотек,  Єдиного

реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна власності не має.

Заявник до переліку документів не додав відомості про дружину чим надав не повний

пакет документів.

2. 06 березня 2019 року звернулась Білоус Катерина Валеріївна, склад сім’ї 5 осіб, яка

до своєї заяви додала:

1. копії паспортів, РНОКПП усіх членів сім’ї;



2. копії посвідчень учасників бойових дій;

3. копії посвідчень багатодітної сім’ї;

4. копії свідоцтво про народження дітей; 

5. копія свідоцтва про шлюб;

6. копії довідок про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи заявника та

дітей;

7. Довідка про перебування на обліку у Лиманському центрі зайнятості чоловіка

8. Відомість  з  держреєстру  фізичних  осіб  про  виплачені  доходи  та  утриманих

податків 

   З наданих документів можна зробити висновок, що:

      заявнику встановлено статус учасника бойових дій згідно Закону України «Про

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

         Заявник та малолітні діти перебувають на обліку в УСЗН Лиманської міської

ради в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб 

        одружена, має трьох неповнолітніх дітей.

   постраждалих, померлих в районі проведення антитерористичної операції, бойових

дій, захворювання в період участі в антитерористичній операції не має.

дітей постраждалих в  наслідок воєнних дій згідно  Постанови КМУ №268 від

05.04.2017  року  “Про  затвердження  Порядку  надання  статусу  дитини,  яка

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів” не має.

        на заявника та її чоловіка поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів

війни, гарантії їх соціального захисту”.

      заявник  та  члени  її  сім’ї  не  мають  статусу  постраждалого  внаслідок

Чорнобильської катастрофи.

      заявник та члени її сім’ї не мають хронічних захворювань за переліком діючого

законодавства.

      заявник та члени її сім’ї не мають інвалідності.

      заявник та члени її сім’ї не мають допомоги з малозабезпеченості.

Будь яких клопотань заявник не надав.

  

          Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та

Реєстру  прав  власності  на  нерухоме  майно,  Державного  реєстру  Іпотек,  Єдиного

реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта:

-  Білоус Катерина Валеріївна (заявник) має у власності житловий будинок, який

знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Хрустальний, вул. Гражданська, буд.

19.

Заявник надав повний пакет документів.

3. 11 березня 2019 року звернулась Стрижак Оксана Миколаївна, склад сім’ї 2 особи,

яка до своєї заяви додала:

1. копія паспорту, РНОКПП усіх членів сім’ї;

2. копія свідоцтва про народження сина;

3. Довідка про місце праці;

4. Витяг з реєстру застрахованих осіб пенсійного фонду України

5. копії довідок про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи заявника та

всіх членів її сім’я;

6. Витяг Держреєстру актів цивільного стану ст.135 Сімейного кодексу України; 

7. копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

   З наданих документів можна зробити висновок, що:



  Заявник та малолітня дитина перебувають на обліку в УСЗН Лиманської міської ради

в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб 

        не одружена має неповнолітню дитину

   постраждалих, померлих в районі проведення антитерористичної операції, бойових

дій, захворювання в період участі в антитерористичній операції не має

дітей постраждалих в  наслідок воєнних дій згідно  Постанови КМУ №268 від

05.04.2017  року  “Про  затвердження  Порядку  надання  статусу  дитини,  яка

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів” не має

        на заявника не поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту”

     заявник  та  члени  її  сім’ї  не  мають  статусу  постраждалого  внаслідок

Чорнобильської катастрофи

      заявник та члени її сім’ї не мають хронічних захворювань за переліком діючого

законодавства

      заявник та члени її сім’ї не мають інвалідності

      заявник та члени її сім’ї не мають допомоги з малозабезпеченості

Будь яких клопотань заявник не надав. 

    Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру

прав  власності  на  нерухоме  майно,  Державного  реєстру  Іпотек,  Єдиного  реєстру

заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта:

Стрижак  Оксана  Миколаївна  (заявник)  має  у  власності  1/2   житлового

приміщення,  яке  знаходиться  за  адресою  Донецька  обл.,  м.  Ясинувата,  вул.

Шкільна, буд. 24А, квартира 9 та  Донецька обл., м.Ясинувата, вул. Іловайська,

б.3 кв.6

Заявник надав повний пакет документів.

4. 12 березня 2019 року звернулась Александрова Світлана Олексіївна, склад сім’ї 2

особи, яка до своєї заяви додала:

1. копія паспорту, РНОКПП усіх членів сім’ї;

2. копія свідоцтва про народження;

3. відомость з ДФС 

4. Довідка про працю

5. Свідоцтво про народження сина, доньки

6. Довідка ВПО м.Харків сина

7. Довідка  Українського  державного  університету  залізничного  транспорту

м.Харків

8. копії довідок про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи заявника та

доньки;

9. Рішення суду про розлучення

   З наданих документів можна зробити висновок, що:

   Заявник та донька перебувають на обліку в УСЗН Лиманської міської ради у Єдиній

інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб 

       не одружена має неповнолітніх дітей

   постраждалих, померлих в районі проведення антитерористичної операції, бойових

дій, захворювання в період участі в антитерористичній операції не має

дітей постраждалих в  наслідок воєнних дій згідно  Постанови КМУ №268 від

05.04.2017  року  “Про  затвердження  Порядку  надання  статусу  дитини,  яка

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів” не має



      заявник  та  члени  її  сім’ї  не  мають  статусу  постраждалого  внаслідок
Чорнобильської катастрофи
      заявник та члени її сім’ї не мають хронічних захворювань за переліком діючого
законодавства
      заявник та члени її сім’ї не мають інвалідності
      заявник та члени її сім’ї не мають допомоги з малозабезпеченості
Будь яких клопотань заявник не надав.
    
 Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру

прав  власності  на  нерухоме  майно,  Державного  реєстру  Іпотек,  Єдиного  реєстру

заборон відчуження об’єктів нерухомого майна власності не має.

 Заявник надав повний пакет документів.

5.  12 березня 2019 року звернувся  Сидоркін  Андрій Олександрович,  щодо складу

сім’ї надав наступну інформацію, заявник, двоюрідна сестра та її чоловік.

Заявник до своєї заяви додав:

1. копії паспортів, РНОКПП усього складу сім’ї;

2. копію Посвідчення з інвалідності 3 групи

3. копію довідки МСЕК

4. відомость з пенсійного фонду України

5. відомость ДФС

6. копії довідок про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи заявника та

усього складу сім’ї;

7. копія свідоцтва про шлюб

8. копія пенсійного посвідчення

   З наданих документів можна зробити висновок, що:

         Заявник та члени сім’ї  перебувають на обліку в УСЗН Лиманської міської ради в

Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб 

   постраждалих, померлих в районі проведення антитерористичної операції, бойових

дій, захворювання в період участі в антитерористичній операції не має

дітей постраждалих в  наслідок воєнних дій згідно  Постанови КМУ №268 від

05.04.2017  року  “Про  затвердження  Порядку  надання  статусу  дитини,  яка

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів” не має

    заявник та члени її сім’ї не мають статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської

катастрофи

  заявник  має  інвалідність  згідно  наданих  документів  3  групи  не  пов’язаною  з

проведенням антитерористичної операції та бойових дій

      заявник та члени її сім’ї не мають допомоги з малозабезпеченості

Будь яких клопотань заявник не надав.

   Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру

прав  власності  на  нерухоме  майно,  Державного  реєстру  Іпотек,  Єдиного  реєстру

заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта:

-  Сидоркін  Андрій  Олександрович  (заявник)  має  у  власності  1/2   житлового

приміщення,  яке  знаходиться  за  адресою:  Донецька  обл.,  м.  Горлівка,  вул.

Комсомольська, буд. 24, квартира 15 ;

- Хуторянська  Анжела  Станіславівна,  має  у  власності  1/3   житлового

приміщення,  яке  знаходиться  за  адресою:  Донецька  обл.,  м.  Донецьк,  вул.

Енгельса, буд. 116, квартира 3 ;



- Хуторянський Ігор Петрович, має у власності 1/3  житлового приміщення, яке

знаходиться за  адресою: Донецька обл.,  м.  Донецьк,  вул.  Енгельса,  буд.  116,

квартира 3 ;

 Заявник надав повний пакет документів.

ВИРІШИЛИ: 

1.Членам комісії детально ознайомитися з Порядком розподілу  та надання житлових

приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Лиманській

об'єднаній  територіальній  громаді  Донецької  області  та  доопрацювати  спірні

питання , які виникли під час засідання комісії  

2.Комісія з розподілу та надання житлових приміщень для тимчасового проживання

внутрішньо  переміщеним  особам  у  Лиманській  об'єднаній  територіальній  громаді

Донецької  області  вирішила  оголосити  перерву.  Наступне  засідання  відбудеться

13.03.2019 року о 14.00.

Перший заступник міського голови,

голова комісії Ю.А.Драч

Секретар комісії О.В.Грецький



ПРОТОКОЛ № 2 
 засідання  комісії з розподілу та надання житлових приміщень для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам у Лиманській 

об'єднаній територіальній громаді Донецької області від 13.03.2019 року 
 

Драч Юрій Анатолійович                          - перший заступник міського голови,          

                      голова комісії 

Муравльова Олена Миколаївна                - заступник міського голови, заступник  

                      голови комісії 

Гамаюнова Юлія Миколаївна                   - заступник міського голови, заступник  

            голови комісії 

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

 Члени комісії: 
 

Авдєєнко Надія 

Павлівна 
- начальник відділу економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради 
 

Манцева Наталія 

Іванівна 
- начальник відділу обліку та звітності міської ради, 
 головний бухгалтер 
 

Пилипенко Тетяна 

Вікторівна 
 

- начальник фінансового управління міської ради 
 

Шепілов Дмитро 

Олександрович 
- в.о.директора КП “Лиманська СЄЗ” 
 

 

Шуляченко Ірина 

Олексіївна 
 

-  начальник юридичного відділу виконавчого комітету 

міської ради 

Яцюк Олена 

Олексіївна 
 

- заступник начальника Управління соціального захисту 

населення  міської ради 

 

ПРИСУТНІ: 

Малишко Алла Валентинівна               - член громадської організації людей з  

        інвалідністю “Подолання” 
 

 

Порядок  денний: 

1. Нарахування балів згідно “системі нарахування балів надання житлових приміщень  
    для тимчасового проживання”. 
2. Розподіл житлових приміщень з фонду тимчасового житла. 
 



СЛУХАЛИ: 
Драча Юрія Анатолійовича 

 

комісією проведено голосування, щодо надання Коросташовим Віктором Яковичем, 

внутрішньо переміщеною особою, склад сім’ї 1 особа не надавшого необхідні 

документи до комісії з розподілу та надання житлових приміщень для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщеним особам у Лиманській об'єднаній територіальній 

громаді Донецької області, щодо його дружини, у нарахуванні балів та розподілу 

житла відмовити. 
 “за” - 10 
 “проти” - 0 
 “утримались” - 0 

 

1. Відповідно часу подачі заяв комісією проведено нарахування балів згідно “системи” 

нарахування балів надання житлових приміщень для тимчасового проживання. 
 

1.1. Білоус Катерина Валеріївна, внутрішньо переміщена особа, склад сім’ї 5 осіб, 

згідно зазначеній “системи” комісією нараховано 5 балів 
 “за” - 10 
 “проти” - 0 
 “утримались” - 0 
1.2.  Стрижак Оксана Миколаївна, внутрішньо переміщена особа, склад сім’ї 2 особи, 

згідно зазначеної “системи” комісією нараховано 1 бал 
 “за” - 10 
 “проти” - 0 
 “утримались” - 0 
1.3. Александрова Світлана Олексіївна, внутрішньо переміщена особа, склад сім’ї 2 

особи, згідно зазначеної “системи” комісією нараховано 1 бал 
 “за” - 10 
 “проти” - 0 
 “утримались” - 0 

 

1.4. Сидоркін Андрій Олександрович, внутрішньо переміщеною особою, склад сім’ї 3 

особи, згідно зазначеної “системи” комісією нараховано 1 бал 
 “за” - 10 
 “проти” - 0 
 “утримались” - 0 

2. Розподіл житлових приміщень з фонду тимчасового житла. 
 

Відповідно часу подачі заяв комісією проведено голосування з метою розподілу та 

надання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання в 

Лиманській об’єднаній територіальній громаді Донецької області: 
 - Білоус Катерина Валеріївна, внутрішньо переміщена особа склад сім’ї 5 осіб. 

Методом обговорювання та голосування прийняла рішення про надання 

трикімнатного житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання в 



Лиманській об’єднаній територіальній громаді Донецької області за адресою м.Лиман 

вул.К.Гасієва,б.1 кв.17 
 “за” - 10 
 “проти” - 0 
 “утримались” - 0 
- Стрижак Оксана Миколаївна, внутрішньо переміщена особа, склад сім’ї 2 особи. 

Методом обговорювання та голосування прийняла рішення про надання 

двокімнатного житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання в 

Лиманській об’єднаній територіальній громаді Донецької області за адресою м.Лиман 

вул.К.Гасієва, б.24 кв.12 
 “за” - 6 
 “проти” - 0 
 “утримались” - 4 
-  Александрова Світлана Олексіївна, внутрішньо переміщена особа, склад сім’ї 2 

особи. У зв’язку з відсутністю вільного житла з фонду житла для тимчасового 

проживання в Лиманській об’єднаній територіальній громаді Донецької області заяву 

залишити без руху. 
 “за” - 10 
 “проти” - 0 
 “утримались” - 0 

 

- Сидоркін Андрій Олександрович, внутрішньо переміщеною особою, склад сім’ї 3 

особи. У зв’язку з відсутністю вільного житла з фонду житла для тимчасового 

проживання в Лиманській об’єднаній територіальній громаді Донецької області заяву 

залишити без руху. 
 “за” - 10 
 “проти” - 0 
 “утримались” - 0 

 

ВИРІШИЛИ: 
 

Перший заступник міського голови, 
голова комісії        Ю.А.Драч 
 

 

 

Секретар комісії        О.В.Грецький 
 


