
   

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
 

    __19.05.2021____                                                                      № ___203__ 
м. Лиман 

 

Про вирішення житлових питань 

Розглянувши протокол засідання громадської житлової комісії при виконавчому 

комітеті Лиманської міської ради від 07.05.2021 №5, відповідно до Постанови 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),  Житлового кодексу Української РСР, Закону України “Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування”, керуючись ст.ст. 30, 40 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
1. Прийняти до квартирного обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради 

відповідно наданих заяв:  

1.1.Калініченко Олександру Олександрівну, склад сім’ї 1 особа (заявник), позбавлена 

батьківського піклування, включивши до переліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов та громадян які мають право на позачергове отримання 

житлової площі, керуючись п.п.1 п.13, 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; 
1.2. Бей Валерію Дмитрівну, склад сім’ї 1 особа (заявник), позбавлена батьківського 

піклування, включивши до переліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов та громадян які мають право на позачергове отримання житлової площі, 

керуючись п.п.1 п.13, 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. Ковизу Єлизавету Володимирівну, склад сім’ї 2 особи (заявник, донька), учасник 

бойових дій, внутрішньо переміщена особа, включивши до переліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов та громадян які мають право на першочергове 

отримання житлової площі, керуючись п.п.1 п.13, п.п. 8 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; 
1.4. Каліна Дмитра Геннадійовича, склад сім’ї 1 особа (заявник), позбавлена 

батьківського піклування, включивши до переліку громадян, які потребують 



поліпшення житлових умов та громадян які мають право на позачергове отримання 

житлової площі, керуючись п.п.1 п.13, 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. Шемігон Наталію Володимирівну, склад сім’ї 1 особа (заявник), включивши до 

переліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, керуючись п.п.7 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. Відмовити в прийнятті до квартирного обліку при виконавчому комітеті Лиманської 

міської ради відповідно заяви: 
- Демчук Ользі Миколаївні, багатодітній сім’ї, склад сім’ї 6 осіб (заявник, чоловік, 

донька, син, донька, донька), керуючись 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; 
3. Відповідно листа УСЗН Лиманської міської ради від 20.04.2021 року, керуючись 

п.п. 7 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 виключити: 
- Супруна Сергія Вікторовича, учасника бойових дій, внутрішньо переміщену особу, 

склад сім’ї 5 осіб (заявник, дружина, донька, син, син, донька) з квартирного обліку 

при виконавчому комітеті Лиманської міської ради. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Сироватську І. Л. 
 
 
  Міський голова                                                          О. В. Журавльов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 5 
 засідання громадської житлової комісії при виконавчому комітеті міської 

ради від 07.05.2021 року 

Сироватська Ірина Леонідівна - заступник міського голови,голова комісії 

Грецький Олександр Вячеславович  - головний спеціаліст відділу житлово-  
 комунального господарства  виконавчого 
 комітету 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 виконавчого комітету міської 

ради 

Роменська Валентина Миколаївна - головний спеціаліст відділу 

економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради 

Мацегора Валерій Анатолійович Директор КП “Лиманська СЄЗ” 

Малишко Алла Вікторівна Голова громадської організації людей з 

інвалідністю “Подолання”  

Муравльова Олена Миколаївна Начальник відділу житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

міської ради 

Токарчик Олександр Іванович Депутат Лиманської міської ради  

Шуляченко Ірина Олексіївна - начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету міської ради 

Порядок денний: 

1. Прийняття на квартирний облік: 
1.1. Звернення Калініченко О.О. 
1.2. Звернення Бей В.Д. 
1.3. Звернення Ковиза Є.В. 
1.4. Звернення Шемігон Н.В. 
1.5. Звернення Калін Д.Г. 
1.6. Звернення Демчук О.М. 
2.Лист УТЗН Лиманська міська рада щодо забезпечення Супрун С.В. 
3.Клопотання КП “Лиманський СЄЗ” щодо виключення з числа службових житла за 

адресою м.Лиман вул.Оборони, 6а кв.67. 
 

СЛУХАЛИ: 
Сироватську Ірину Леонідівну 
 Щодо виконання 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. Прийняття на квартирний облік: 
1.1. Звернення Калініченко О.О. від 31.03.2021 
1.2. Звернення Бей В.Д. від 01.04.2021 
1.3. Звернення Ковиза Є.В. від 09.04.2021 
1.4. Звернення Шемігон Н.В. від 22.04.2021 
1.5. Звернення Калін Д.Г. від 26.04.2021 
1.6. Звернення Демчук О.М. від 27.04.2021 
2. Лист УТЗН Лиманська міська рада щодо забезпечення Супруна С.В. житлом 
3. Клопотання КП “Лиманський СЄЗ” щодо виключення з числа службових житла за 

адресою м.Лиман вул.Оборони, 6а кв.67. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради прийняти до квартирного 

обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради Калініченко Олександру 

Олександрівну, склад сім’ї 1 особа (заявник), позбавлена батьківського піклування, 

включивши до переліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та 

громадян які мають право на позачергове отримання житлової площі, керуючись п.п.1 

п.13, 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 прийняти до квартирного 

обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради Бей Валерію Дмитрівну, 

склад сім’ї 1 особа (заявник), позбавлена батьківського піклування, включивши до 

переліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та громадян які мають 

право на позачергове отримання житлової площі, керуючись п.п.1 п.13, 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; 
3. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради прийняти до квартирного 

обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради Ковизу Єлизавету 

Володимирівну, склад сім’ї 2 особи (заявник, донька), учасник бойових дій, 

внутрішньо переміщена особа, включивши до переліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов та громадян які мають право на першочергове отримання 

житлової площі, керуючись п.п.1 п.13, п.п. 8 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; 
4. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради прийняти до квартирного 

обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради Каліна Дмитра 

Геннадійовича, склад сім’ї 1 особа (заявник), позбавлена батьківського піклування, 

включивши до переліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та 

громадян які мають право на позачергове отримання житлової площі, керуючись п.п.1 

п.13, 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; 



5. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради прийняти до квартирного 

обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради Шемігон Наталію 

Володимирівну, склад сім’ї 1 особа (заявник), включивши до переліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, керуючись п.п.7 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; 
6. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради відмовити в прийнятті до 

квартирного обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради відповідно 

заяви Демчук Ользі Миколаївні, багатодітній сім’ї, склад сім’ї 6 осіб (заявник, 

чоловік, донька, син, донька, донька), керуючись 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; 
7. Відповідно листа УСЗН Лиманської міської ради від 20.04.2021 року, керуючись 

п.п. 7 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; прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради виключити  

Супруна Сергія Вікторовича, учасника бойових дій, внутрішньо переміщену особу, 

склад сім’ї 5 осіб (заявник, дружина, донька, син, син, донька) з квартирного обліку 

при виконавчому комітеті Лиманської міської ради; 
8. Відповідно звернення КП “Лиманський СЄЗ” від 29.04.2021 №342 щодо 

виключення з числа службових квартиру за адресою м.Лиман вул.Оборони, б.6а кв.67 

прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради виключити з числа службових, 

однокімнатну квартиру за адресою м.Лиман вул.Оборони, б.6а кв.67. 
 

Заступник міського голови, 
голова комісії                                                                             І.Л.Сироватська 
Головний спеціаліст відділу житлово-   
комунального господарства  
виконавчого комітету Лиманської 
міської ради,секретар комісії                                                   О.В.Грецький 

 


