
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

__19.01.2022_                                                                          №__12__ 
м. Лиман 

Про вирішення житлових 
питань внутрішньо 
переміщених осіб 

 
Розглянувши протокол засідання житлової комісії з обліку внутрішньо 

переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання 
внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті  Лиманської міської ради 
від 13.01.2022 №1, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 
№582 “Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового 
проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове 
користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання 
внутрішньо переміщених осіб”, Житлового кодексу Української РСР, керуючись ст.ст. 
30, 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет 
міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
1. Включити до обліку тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб при 
виконавчому комітеті Лиманської міської ради Фурдуй Ірину Миколаївну, внутрішньо 
переміщену особу, склад сім’ї 3 особи (заявник, донька, донька) 
2. Виключити з обліку тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб при 
виконавчому комітеті  Лиманської міської ради Білоус Катерину Валеріївну, склад 
сім’ї 4 особи (заявник, син, донька, донька), внутрішньо переміщену особу у зв’язку з 
набуттям права власності на житло 
3. Анулювати ордер на житлове приміщення з фонду для тимчасового проживання 
внутрішньо переміщених осіб, розподіленого відповідно до рішення виконавчого 
комітету Лиманської міської ради від 17.11.2021 №556 Краснопольській Світлані 
Анатоліївні  
4. Виключити з обліку тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб при 
виконавчому комітеті  Лиманської міської ради Краснопольську Світлану Анатоліївну, 
внутрішньо переміщену особу, склад сім’ї 2 особи 
5. Анулювати ордер на житлове приміщення з фонду для тимчасового проживання 
внутрішньо переміщених осіб від 15.01.2020 наданого  Молчанову Олексію 
Петровичу 
6. Виключити з обліку тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб при 
виконавчому комітеті  Лиманської міської ради Молчанова Олексія Петровича 
7.Надати житло: 
7.1. Білоцерковській Антоніні Олексіївні, внутрішньо переміщеній особі, склад сім’ї 2 
особи, житло з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо  



переміщених осіб, двокімнатну квартиру за адресою: м.Лиман вул.К.Гасієва, б.8 кв.3, 
загальна площа 51,7 кв.м., житлова площа 30,6 кв.м. 
7.2. Фурдуй Ірині Миколаївні житло з фонду житла для тимчасового проживання 
внутрішньо переміщених осіб за адресою: м.Лиман вул. К.Гасієва, б.1 кв.17, загальна 
площа 57,0 кв.м., житлова площа 40,3 кв.м. 
7.3. Сєргєєвій Марині Володимирівні житло з фонду житла для тимчасового 
проживання внутрішньо переміщених осіб за адресою: м.Лиман вул.Привокзальна, 
б.5 кв.14, загальна площа 50,4 кв.м., житлова площа 28,8 кв.м. 
8. Подовжити термін дії договору найму житлового приміщення для тимчасового 
проживання внутрішньо переміщених осіб від 20.03.2019 №10-01/19 Стрижак Оксані 
Миколаївні, внутрішньо переміщеній особі, склад сім’ї 2 особи строком на 1 рік 
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Сироватську І. Л. 
 
 
 
Міський голова       Олександр ЖУРАВЛЬОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         ПРОТОКОЛ № 1 
 засідання житлової комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання 

житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним 
особам при виконавчому комітеті  Лиманської міської ради 

            13.01.2022 р. 
Засідання комісії проводив заступник міського голови Сироватська І.Л. 
 

СИРОВАТСЬКА Ірина                               - заступник міського голови, голова  
                                                                         комісії 
АФОНІН Юрій                                            - заступник міського голови, заступник  
                                                                         голови комісії 
ГРЕЦЬКИЙ Олександр                               - головний спеціаліст відділу житлово-      
                                                                         комунального господарства  виконавчого 
                                                                         комітету міської ради, секретар комісії  
 Члени комісії: 
 
АНДРЄЄВА Ганна  - начальник відділу економічного розвитку 

та торгівлі виконавчого комітету міської 
ради 

МАНЦЕВА Наталія  - начальник відділу обліку та звітності 
виконавчого комітету міської ради, 
головний бухгалтер 

МАЛИШКО Анна  - голова громадської організації людей з 
інвалідністю “Подолання” 

ПИЛИПЕНКО Тетяна  - начальник фінансового управління 
міської ради 

КОСИК Яна -  начальник юридичного відділу 
виконавчого комітету міської ради 

ЯЦЮК Олена - заступник начальника Управління 
соціального захисту населення  міської 
ради 

 
     Порядок  денний: 

1. Прийняття на облік Фурдуй Ірини Миколаївни 

2. Виключити з обліку тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб при 
виконавчому комітеті Лиманської міської ради Білоус Катерину Валеріївну у зв’язку з 
набуттям права власності 

3. Відповідно п.30 (Постанови) розгляд надання житла з фонду Краснопольській 
Світлані Анатоліївні 

4. Розгляд звернень: 

 - Молчанова Олексія Петровича  

 - Стрижак Оксани Миколаївни 

5. Розподіл житла 



СЛУХАЛИ: 
Ірину СИРОВАТСЬКУ 
 Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 №582 “Про 
затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання 
внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових 
приміщень з фондів житла для тимчасового приживання внутрішньо переміщених 
осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів 
житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб”(далі - Постанова).  
 
ВИРІШИЛИ: 
1. Включити до обліку тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб при 
виконавчому комітеті Лиманської міської ради Фурдуй Ірину Миколаївну, склад сім’ї 
3 особи (заявник, донька, донька), внутрішньо переміщена особа; 
 
2. Виключити з  обліку тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб при 
виконавчому комітеті Лиманської міської ради  Білоус Катерину Валеріївну у зв’язку з 
набуттям права власності на житло; 
 
3. П.30 вищезазначеної Постанови зазначено, що неотримання внутрішньо 
переміщеною особою або уповноваженим нею представником ордера протягом 30 
календарних днів без поважних причин ордера або не повідомили протягом цього ж 
строку про поважні причини, які не дають їм можливості отримати ордер, вони 
позбавляються права на отримання ордера, а внутрішньо переміщена особа — на 
вселення в житлове приміщення, що не позбавляє права такої внутрішньо 
переміщеної особи повторно звернутися для взяття на облік: 
3.1. анулювати ордер щодо розподілу житла з фонду житла для тимчасового 
проживання ВПО розподіленого відповідно рішення виконавчого комітету Лиманської 
міської ради від 17.11.2021 №556 Краснопольській Світлані Анатоліївні 
 
3.2. виключити з  обліку тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб при 
виконавчому комітеті Лиманської міської ради  Краснопольську Світлану Анатоліївну 
за - “9” 
проти - “0” 
утримались - “0” 
 
4. Відповідно звернень: 
4.1. Молчанова Олексія Петровича, анулювати ордер щодо розподілу житла з фонду 
тимчасового житла для ВПО від 15.01.2020 розірвати договір найму тимчасового 
житла від 15.01.2020 №10-02/2020 та виключити з обліку тимчасового проживання 
внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Лиманської міської ради  
за - “9” 
проти - “0” 
утримались - “0” 
 
4.2. подовжити термін дії договору найму житлового приміщення для тимчасового 
проживання внутрішньо переміщених осіб від 20.03.2019 №10-01/19 Стрижак Оксані 
Миколаївні, внутрішньо переміщеній особі, склад сім’ї 2 особи строком на 1 рік 
за - “9” 
проти - “0” 
утримались - “0” 



 
5.Надати житло: 
5.1.відповідно Постанови та нарахування балів (нараховано — 29) 
Білоцерковській Антоніні Олексіївні, внутрішньо переміщеній особі, склад сім’ї 2 
особи, житло з фонду тимчасового житла для ВПО за адресою: м.Лиман вул.К.Гасієва, 
б.8 кв.3 
за - “9” 
проти - “0” 
утримались - “0” 
 
5.2.відповідно Постанови та нарахування балів (нараховано — 26) 
Фурдуй Ірині Миколаївні, внутрішньо переміщеній особі, склад сім’ї 3 особи, житло з 
фонду тимчасового житла для ВПО за адресою: м.Лиман вул. К.Гасієва, б.1 кв.17 
за - “9” 
проти - “0” 
утримались - “0” 
 
5.3. відповідно Постанови та нарахування балів (нараховано 6) 
Сєргєєвій Марині Володимирівні, внутрішньо переміщеній особі, склад сім’ї 2 особи, 
житло з фонду тимчасового житла для ВПО за адресою: м.Лиман вул.Привокзальна, 
б.5 кв.14 
за - “9” 
проти - “0” 
утримались - “0” 
 
Заступник міського голови, 
голова комісії                                                                             Ірина СИРОВАТСЬКА 
 
Головний спеціаліст відділу житлово-  
 комунального господарства  
виконавчого комітету Лиманської 
міської ради,секретар комісії                                                   Олександр ГРЕЦЬКИЙ 
 


