
   

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
__19.06.2019__                                                                                      №_265__ 

м. Лиман 
 

Про вирішення житлових 

питань 

 

Розглянувши протокол засідання громадської житлової комісії при виконавчому 

комітеті міської ради від 04.06.2019 №6, 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), Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», ст.ст. 32,34,36,39,40,45,46 Житлового кодексу Української РСР, керуючись 

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. Ференц Лілію Михайлівну, 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 
1.2.Суровцова Романа Федоровича, учасника бойових дій, внутрішньо переміщену 

особу, склад сім’ї — 3 особи (заявник, чоловік, донька), включивши в перелік 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов та в перелік громадян, які 

мають право на першочергове отримання житлової площі, керуючись п.п.8 п.13, п.п.4 

п.44 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. Зняти з квартирного обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради: 
2.1. Макобрей Василя Юрійовича, склад сім’ї 1 особа (заявник) у зв'язку зі смертю. 
2.2. Кім Олену Олександрівну, склад сім’ї 1 особа (заявник) керуючись 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”. 
2.3. Якименко Олександра Олександровича, склад сім’ї 1 особа (заявник) керуючись 

п.п.4 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 “засудження до позбавлення волі на строк понад шість місяців, 

заслання або вислання”. 
3. Внести зміни до облікових справ квартирного обліку при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради: 
3.1. Митрицької Марини Олександрівни, яка перебуває на квартирному обліку при 

виконавчому комітеті Лиманської міської ради з 2013 року у зв’язку з народженням 

дитини, склад сім’ї 5 осіб. 
3.2. Компанієць Тетяни Василівни, яка перебуває на квартирному обліку при 

виконавчому комітеті Лиманської міської ради з 2002 року виключити зі складу її сім’ї 

Компанієць Олександра Вікторовича, склад сім’ї 1 особа. 
3.3. Компанієць Олени Віталіївни, яка перебуває на квартирному обліку при 

виконавчому комітеті Лиманської міської ради з 2016 року у зв’язку з народженням 

дітей та включенням до складу сім’ї чоловіка Компанієць Олександра Вікторовича, 

склад сім’ї 5 осіб. 
4. Включити до першочергової черги квартирного обліку при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради Компанієць Олену Віталіївну керуючись п.п.11 п.44 

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 “багатодітним сім’ям (які мають у своєму складі трьох і більше 

дітей) і одиноким матерям. Вказані сім’ї не втрачають права першочергового 

одержання жилих приміщень і у випадку, коли після взяття сім’ї на квартирний облік 

діти досягнуть повноліття”. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Муравльову О.М. 
 

 

 

 

    Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан 

 

 

 

 

 

 


