
   

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_20.03.2019_____                                                                                      №__115__ 

м. Лиман 
 

Про вирішення житлових 

питань 

 

Розглянувши протокол засідання громадської житлової комісії при виконавчому 

комітеті міської ради від 05.03.2019 №3, керуючись Постановою Ради Міністрів 

Української РСР і Української Республіканської Ради професійних спілок від 

11.12.1984 №470 “Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР” (зі 

змінами),  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”, виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Прийняти на квартирний облік при виконавчому комітеті Лиманської міської ради: 
1.1.Семініченко Зінаїду Юріївну, учасника бойових дій, склад сім’ї 3 особи (заявник, 

син, син), включивши в перелік громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

та в перелік громадян, які мають право на першочергове отримання житлової площі, 

керуючись  п.13 п.п.1, п.44 п.п.4 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  
 
1.2.Малініну Дар’ю Володимирівну, позбавлену батьківського піклування, 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  
 
1.3. Пилипчук Аліну Андріївну, 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 
 
1.4. Іванченко Валерія Валерійовича, дитину — сироту, учня ПТУ-119, 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 
 
1.5. Козлову Діану Вікторівну, позбавлену батьківського піклування, 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 
 
1.6. Соловйова Юрія Юрійовича, позбавленого батьківського піклування, 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 
 
1.7. Россоху Євгенія Володимировича, позбавленого батьківського піклування, 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 
 
1.8. Коваленко Людмилу Анатоліївну, позбавлену батьківського піклування, 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 
 
2. Відмовити в постановці на квартирний облік при виконавчому комітеті міської 

ради: 
2.1. Солодухіній Аллі Сергіївні, внутрішньо переміщена особа на обліку у 

Слов’янському УТСЗН, дитина-сирота, склад сім’ї 1 особа (заявник), зареєстрована 

м.Слов’янськ, вул.Батюка, б.17 кім.801, керуючись 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 
 
2.2.Редченко Олегу Олексійовичу, учаснику бойових дій, працівнику ДПРЗ-21,  склад 

сім'ї 1 особи (заявник). Відповідно до наданих матеріалів встановлено, що за адресою 

м.Лиман вул.Оборони, б.9а кв.25 зареєстровано 2 особи, житлова площа будинку 

складає 39,1 кв.м. У зв'язку з забезпеченням 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” 
 

2.3. Діущак Вікторії Вікторівні, позбавленої батьківського піклування, склад сім’ї 1 

особа (заявник). Відповідно до наданих матеріалів встановлено, що заявник 

зареєстрований та проживає за адресою м.Ізюм вул.Старопоштова, б.12, в Єдиній 

інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб на час засідання комісії 

не перебуває, керуючись 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 
 

2.4. Кудрявцевій Поліні Давидівні, сім’ї загиблого учасника бойових дій, склад сім'ї 3 

особи (заявник, син, син). Керуючись наданими матеріалами встановлено, що за 

адресою с.Крива Лука вул.Нова б.1а зареєстровано 7 осіб, житлова площа будинку 

складає 51,7 кв.м. У зв'язку з забезпеченням 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” та п.п.1 п.13 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 
 

2.5.Барабан Дмитрію Олександровичу, внутрішньо переміщеній особі, учаснику 

бойових дій, склад сім’ї 3 особи (заявник, дружина, син) за адресою м.Лиман 

вул.Студентська, б.13 кв.67 зареєстровано 2 особи та проживає 3 особи (заявник, 

дружина, син) житлова площа будинку складає 41,2 кв.м. У зв'язку з забезпеченням 

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” 
3. Внести зміни до облікових справ згідно заяв: 
3.1. Ракитянської Валентини Василівни, яка перебуває на квартирному обліку з 2017 

року, у зв’язку з народженням дитини: 
 - Михайленко Назар Андрійович, син 
 склад сім’ї - 6 осіб 
 



3.2. Полупан Катерини Андріївни, яка перебуває на квартирному обліку з 2011 року, у 

зв’язку з народженням дитини: 
 - Полупан Софії Дмитрівни, 
та змінивши анкетні данні у зв’язку зі шлюбом, а саме прізвище Полупан змінити на 

Бєлоусову Катерину Андріївну, склад сім’ї 3 особи 
4. Виключити з квартирного обліку при виконавчому комітету Лиманської міської 

ради: 
4.1. Бєлоусову Катерину Андріївну, склад сім’ї 3 особи (заявник, чоловік, донька), яка 

знаходиться на квартирному обліку при виконавчому комітеті міської ради з 2011 року 

згідно 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” 
 

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

Муравльову О.М. 
 

 

 

 

    Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 3 

засідання громадської житлової комісії при виконавчому комітеті міської 
ради від 05.03.2019 року 

 

Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови, голова комісії 

Грецький Олександр Вячеславович - головний спеціаліст відділу житлово-  

комунального господарства виконавчого 

комітету Лиманської міської ради, 

секретар комісії  

Члени комісії: 

Голєв Сергій Іванович - начальник служби у справах дітей міської  

ради 

Роменська Валентина Миколаївна - головний спеціаліст відділу економічного 

економічного розвитку та торгівлі  

виконавчого комітету Лиманської міської ради 

Удовиченко Катерина Вікторівна - начальник відділу житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Лиманської міської ради 

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

 

Шуляченко Ірина Олексіївна - начальник юридичного відділу виконавчого комітету 

Лиманської міської ради  

ПРИСУТНІ: 

Деркач Світлана Іванівна - прийняття на квартирний облік 

 

Башкова Тетяна Вікторівна - прийняття на квартирний облік 

 

Соловйов Юрій Юрійович - прийняття на квартирний облік 

 

Солодухіна Алла Сергіївна - прийняття на квартирний облік 

 

Іванченко Валерій Валерійович - прийняття на квартирний облік 

 

Редченко Олег Олексійович - прийняття на квартирний облік 

 

Барабан Дмитро Олександрович - прийняття на квартирний облік 

 



Яцюк Олена Олексіївна - заступник начальника Управління соціального захисту 

населення м.Лиман 

 

Порядок денний: 

1. Прийняття на квартирний облік 

2. Відмова в прийнятті на квартирний облік 

3. Внесення змін до облікових справ 

4. Виключення з переліку квартирного обліку 

 

СЛУХАЛИ: 

Муравльову Олену Миколаївну 

1. Прийняття на квартирний облік 

2. Відмова в прийнятті на квартирний облік 

3. Виключення з переліку квартирного обліку 

4. Зміна складу сім’ї квартирного обліку 

Голєва Сергія Івановича 

1. Первинний статус дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 

Яцюк Олену Олексіївну 

1. Перебування заявників у Єдиній інформаційній базі внутрішньо переміщених осіб  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради прийняти на квартирний 

облік при виконавчому комітеті Лиманської міської ради: 

1.1.Семініченко Зінаїду Юріївну, учасника бойових дій, склад сім’ї 3 особа (заявник, 

син, син), включивши в перелік громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

та в перелік громадян, які мають право на першочергове отримання житлової площі, 

керуючись п.13 п.п.1, п.44 п.п.4 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  

1.2.Малініну Дар’ю Володимирівну, позбавлену батьківського піклування, 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  

1.3. Пилипчук Аліну Андріївну, 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 

1.4. Іванченко Валерія Валерійовича, дитину — сироту, учня ПТУ-119, 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  

1.5. Козлову Діану Вікторівну, позбавлену батьківського піклування, 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 

1.6. Соловйова Юрія Юрійовича, позбавленого батьківського піклування, 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 

1.7. Россоху Євгенія Володимировича, позбавленого батьківського піклування, 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 

1.8. Коваленко Людмилу Анатоліївну, позбавлену батьківського піклування, 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 

2. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради відмовити в постановці на 

квартирний облік при виконавчому комітеті міської ради: 

2.1. Солодухіній Аллі Сергіївні, внутрішньо переміщеній особі на обліку у 

Слов’янському УТСЗН, дитина-сирота, склад сім’ї 1 особа (заявник), зареєстрована 

м.Слов’янськ, вул.Батюка, б.17 кім.801, 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 



2.2.Редченко Олегу Олексійовичу, учаснику бойових дій, працівнику ДПРЗ-21, склад 

сім'ї 1 особи (заявник). Відповідно до наданих матеріалів встановлено, що за адресою 

м.Лиман вул.Оборони, б.9а кв.25 зареєстровано 2 особи, житлова площа будинку 

складає 39,1 кв.м. У зв'язку з забезпеченням 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” 

2.3. Діущак Вікторії Вікторівні, позбавлена батьківського піклування. Відповідно до 

наданих матеріалів встановлено, що заявник зареєстрований та проживає за адресою 

м.Ізюм вул.Старопоштова, б.12, в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо 

переміщених осіб на час засідання комісії не перебуває, склад сім’ї 1 особа (заявник), 

керуючись 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 

2.4. Кудрявцевій Поліні Давидівні, сім’ї загиблого учасника бойових дій, склад сім'ї 3 

особи (заявник, син, син). Керуючись наданими матеріалами встановлено, що за 

адресою с.Крива Лука вул.Нова б.1а зареєстровано 7 осіб, житлова площа будинку 

складає 51,7 кв.м. У зв'язку з забезпеченням 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” 

2.5.Барабан Дмитрію Олександровичу, внутрішньо переміщеній особі, учаснику 

бойових дій, склад сім’ї 3 особи (заявник, дружина, син) встановлено, що за адресою 

м.Лиман вул.Студентська, б.13 кв.67 зареєстровано 2 особи та проживає 3 особи 

(заявник, дружина, син) житлова площа будинку складає 41,2 кв.м. У зв'язку з 

забезпеченням 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” 

3. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради внести зміни до облікових 

справ згідно заяв: 

3.1. Ракитянської Валентини Василівни, яка перебуває на квартирному обліку з 2017 

року, у зв’язку з народженням дитини: 

- Михайленко Назар Андрійович, син 

склад сім’ї - 6 осіб 

3.2. Полупан Катерини Андріївни, яка перебуває на квартирному обліку з 2011 року, у 

зв’язку з народженням дитини: 

- Полупан Софії Дмитрівни, 

та змінивши анкетні данні у зв’язку зі шлюбом, а саме прізвище Полупан змінити на 

Бєлоусову Катерину Андріївну, склад сім’ї 3 особи (заявник, чоловік, донька) 



4. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради виключити з квартирного 

обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради : 

4.1. Бєлоусову Катерину Андріївну, склад сім’ї 3 особи (заявник, чоловік, донька), яка 

знаходиться на квартирному обліку при виконавчому комітеті міської ради з 2011 

року згідно 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” 

 

 

Заступник міського голови, 

голова комісії О.М.Муравльова 

 

Секретар комісії О.В.Грецький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


