ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
__18.08.2021_____

№____365___
м. Лиман

Про затвердження протоколів засідань
конкурсної комісії по придбанню
житлових приміщень для тимчасового
проживання внутрішньо переміщених
осіб
у
Лиманській
міській
територіальній громаді Донецької
області
Розглянувши протоколи засідань конкурсної комісії по придбанню житлових
приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Лиманській
міській територіальній громаді Донецької області від 02.06.2021 №1, від 08.07.2021
№2, від 09.08.2021 №3 на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
04.10.2017 року №769 “Про затвердження Порядку та умов субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що
зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України” та ст.ст.
30, 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити протоколи засідань конкурсної комісії по придбанню житлових
приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Лиманській
міській територіальній громаді Донецької області, а саме:
- протокол №1 від 02.06.2021 р. (додається)
- протокол №2 від 08.07.2021 р. (додається)
- протокол №3 від 09.08.2021 р. (додається)
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Сироватську І.Л.
Міський голова

О. В. Журавльов

ЗАТВЕРДЖУЮ
міський голова
____________________Журавльов О.В.
ПРОТОКОЛ № 1
засідання конкурсної комісії по придбанню житлових приміщень для
тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Лиманській об’єднаній
територіальній громаді Донецької області
02.06.2021 р.
Засідання комісії проводив заступник міського голови Сироватська І.Л.
Сироватська Ірина Леонідівна

- заступник міського голови, голова
комісії
- заступник міського голови, заступник
голови комісії

Афонін Юрій Анатолійович
Грецький Олександр Вячеславович

- головний спеціаліст відділу житловокомунального господарства виконавчого
комітету міської ради, секретар комісії

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:
Андрєєва Ганна Сергіївна
Кича Катерина Іванівна
Манцева Наталія Іванівна
Муравльова Олена Миколаївна
Пилипенко Тетяна Вікторівна
Шуляченко Ірина Олексіївна
Яцюк Олена Олексіївна

- начальник відділу економічного розвитку і
торгівлі виконавчого комітету міської ради
- головний спеціаліст відділу містобудування
та архітектури виконавчого комітету
міської ради
- начальник відділу обліку та звітності,
головний бухгалтер виконавчого комітету
міської ради
- начальник відділу житлово-комунального
господарства виконавчого комітету міської
ради
- начальник фінансового управління міської
ради
- начальник юридичного відділу виконавчого
комітету міської ради
- заступник начальника Управління
соціального захисту населення
міської ради
Порядок денний:

Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 №769 “Про
затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного
впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України”
СЛУХАЛИ:
Сироватську Ірину Леонідівну

Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 №769 “Про
затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного
впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України”, рішення виконавчого
комітету Лиманської міської ради від 19.05.2021 №205 “Про затвердження положення
про придбання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо
переміщених осіб у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області”.
ВИРІШИЛИ:
Оголосити конкурс на придбання житлових приміщень для тимчасового
проживання внутрішньо переміщених осіб у Лиманській об’єднаній громаді
Донецької області
за - “10”
проти - “0”
утримався - “0”
ДОРУЧИТИ
1. Відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради
(Муравльова):
1.1. Надати оголошення в засобах масової інформації та на сайті міської ради про
проведення конкурсу щодо закупівель на вторинному ринку впорядкованих житлових
приміщень тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб до 02.07.2021 р.
включно, засідання конкурсної комісії призначити на 05.07.2020 р.
Лот № 1 закупівля однієї однокімнатної квартири
Лот № 2 закупівля однієї двокімнатної квартири
Лот № 3 закупівля однієї трикімнатної квартири

Сироватська Ірина
Леонідівна

- заступник міського голови, голова
комісії

Афонін Юрій
Анатолійович

- заступник міського
заступник голови комісії

Грецький Олександр
Вячеславович

- провідний спеціаліст відділу
житлово
комунального
господарства виконавчого комітету
міської ради, секретар комісії

Андрєєва Ганна
Сергіївна

- начальник відділу економічного
розвитку і торгівлі виконавчого
комітету міської ради

Кича Катерина Іванівна

- головний спеціаліст відділу
містобудування та архітектури
виконавчого комітету міської ради

Манцева Наталія
Іванівна

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

Муравльова Олена
Миколаївна

- начальник
комунального

голови,

відділу житловогосподарства

виконавчого комітету міської ради
Пилипенко Тетяна
Вікторівна

- начальник фінансового управління
міської ради

Шуляченко Ірина
Олексіївна

- начальник юридичного відділу
виконавчого комітету міської ради

Яцюк Олена Олексіївна

- заступник начальника Управління
соціального
захисту
населення Лиманської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ
міський голова
____________________Журавльов О.В.
ПРОТОКОЛ № 2
засідання конкурсної комісії по придбанню житлових приміщень для
тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Лиманській об’єднаній
територіальній громаді Донецької області
08.07.2021 р.
Засідання комісії проводив заступник міського голови І.Л.Сироватська
Сироватська Ірина Леонідівна
Афонін Юрій Анатолійович
Грецький Олександр Вячеславович

- заступник міського голови, голова
комісії
- заступник міського голови, заступник
голови комісії
- головний спеціаліст відділу житловокомунального господарства виконавчого
комітету міської ради, секретар комісії

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:
Кича Катерина Іванівна
Манцева Наталія Іванівна
Пилипенко Тетяна Вікторівна
Яцюк Олена Олексіївна

- головний спеціаліст відділу містобудування
та архітектури виконавчого комітету
міської ради
- начальник відділу обліку та звітності,
головний бухгалтер виконавчого комітету
міської ради
- начальник фінансового управління міської
ради
- заступник начальника Управління
соціального захисту населення
міської ради
ПРИСУТНІ:

Дзюба Лідія Іванівна

- учасник конкурсу

Дерев’янко Ольга Анатоліївна

- учасник конкурсу

Чукліна Лілія Адамівна

- учасник конкурсу

Зелінська Людмила Вікторівна

- учасник конкурсу

Кузьменко Валентина Олексіївна

- учасник конкурсу

Порядок денний:
1.Придбання квартир
СЛУХАЛИ:
Сироватську Ірину Леонідівну
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 №769 “Про
затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного
впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України”, рішення виконавчого
комітету Лиманської міської ради від 19.05.2021 №205 “Про затвердження положення
про придбання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо
переміщених осіб у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області”.
Засідання комісії було заплановано провести 05.07.2021 року. Станом на
05.07.2021 року згідно лоту №1 не надійшло жодної пропозиції.
Згідно лоту №2 надійшло 2 пропозиції, а саме від:
- Дзюби Лідії Іванівни, двокімнатна квартира за адресою: м.Лиман, вул.Оборони, б.8а
кв.89, загальна площа 51,2 кв.м., житлова площа 29,9 кв.м., вартість згідно незалежної
оцінки від 15.06.2021 року складає 240400,00 грн. Конкурсна пропозиція складає
240400,00 грн. Надані документи відповідають переліку документів для придбання
житла.
- Зелінської Людмили Вікторівни, двокімнатна квартира за адресою: м.Лиман,
вул.Оборони, б.3а кв.40, загальна площа 42,3 кв.м., житлова площа 26,3 кв.м., вартість
згідно незалежної оцінки від 30.06.2021 року складає 240000,00 грн. Конкурсна
пропозиція складає 240000,00 грн. Надані документи відповідають зазначеному у
оголошенні переліку документів для придбання житла.
Згідно лоту №3 надійшло 3 пропозиції, а саме від:
- Дерев’янко Ольги Анатоліївни, трикімнатна квартира за адресою: м.Лиман,
вул.Оборони, б.8а, кв.85, загальна площа 60,2 кв.м., житлова площа 40,0 кв.м.,
вартість згідно незалежної оцінки від 30.06.2021 року складає 275000,00 грн.
Конкурсна пропозиція складає 275000,00 грн. Надані документи відповідають
зазначеному у оголошенні переліку документів для придбання житла.
- Чукліної Лілії Адамівни, трикімнатна квартира за адресою: м.Лиман,
вул.Привокзальна, б.3б кв.9, загальна площа 61.4 кв.м., житлова площа 39.2 кв.м.
вартість згідно незалежної оцінки від 30.06.2021 року складає 352000,00 грн.
Конкурсна пропозиція складає 340000,00 грн. Надані документи відповідають
зазначеному у оголошенні переліку документів для придбання житла.
- Кузьменко Валентини Олексіївни, трикімнатна квартира за адресою: м.Лиман,
вул.Оборони, б.6а кв.19, загальна площа 64,5 кв.м., житлова площа 40,6 кв.м. вартість
згідно незалежної оцінки від 25.06.202 року складає 302650,00 грн. Конкурсна
пропозиція складає 302000,00 грн. Надані документи не відповідають зазначеному у
оголошенні переліку документів для придбання житла, а саме відсутня згода усіх
власників зазначеної квартири.
Під час засідання комісії, в ході обговорення, було вирішено провести комісійне
обстеження квартир, які приймають участь у конкурсі придбання квартир 06.07.2021
року о 13.00 годині та запланувати проведення обговорення та голосування щодо
придбання квартир, що приймають участь у конкурсі на 08.07.2021р. 0 14.00 годині.
Дану пропозицію було підтримано членами комісії одноголосно.
Під час проведення комісійного огляду квартир встановлено, що:
- двокімнатна квартира за адресою: м.Лиман, вул.Оборони, б.8а кв.89,

- двокімнатна квартира за адресою: м.Лиман, вул.Оборони, б.3а кв.40,
- трикімнатна квартира за адресою: м.Лиман, вул.Оборони, б.8а кв.85,
- трикімнатна квартира за адресою: м.Лиман, вул.Оборони, б.6а кв.19,
- трикімнатна квартира за адресою: м.Лиман, вул.Привокзальна, б.3б кв.9
фактично знаходяться в експлуатації, мали вплив різних фізичних факторів внаслідок
чого втратили частково власні первісні технічні або технологічні якості.
Комісія методом обговорювання та голосування
ВИРІШИЛИ:
1. Відмовити в придбанні квартири у громадянки Дзюби Лідії Іванівни.
“за” - 7
“проти” - 0
“утримались” - 0
2. Відмовити в придбанні квартири у громадянина Зелінської Людмили Вікторівни.
“за” - 7
“проти” - 0
“утримались” - 0
3. Відмовити в придбанні квартири у громадянки Дерев’янко Ольги Анатоліївни.
“за” - 7
“проти” - 0
“утримались” - 0
4. Відмовити в придбанні квартири у громадянки Чукліної Лілії Адамівні.
“за” - 7
“проти” - 0
“утримались” - 0
5. Відмовити в придбанні квартири у громадянки Кузьменко Валентини Олексіївни.
“за” - 7
“проти” - 0
“утримались” - 0
6. Оголосити конкурс на придбання житлових приміщень для тимчасового
проживання внутрішньо переміщених осіб у Лиманській об’єднаній громаді
Донецької області
за - “7”
проти - “0”
утримався - “0”
ДОРУЧИТИ
1. Відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради
(Удовиченко) надати оголошення в засобах масової інформації та на сайті міської ради
про проведення конкурсу щодо закупівель на вторинному ринку впорядкованих
житлових приміщень тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб до
06.08.2021 р. включно, засідання конкурсної комісії призначити на 09.08.2021 р.
Лот № 1 закупівля однієї однокімнатної квартири
Лот № 2 закупівля однієї двокімнатної квартири
Лот № 3 закупівля однієї трикімнатної квартири
Сироватська Ірина
- заступник міського голови, голова
Леонідівна
комісії

Афонін Юрій

- заступник міського голови, заступник

Анатолійович

голови комісії

Грецький Олександр
Вячеславович

провідний
спеціаліст
відділу
житлово- комунального господарства
виконавчого комітету міської ради,
секретар комісії

Кича Катерина Іванівна

- головний спеціаліст відділу
містобудування та архітектури
виконавчого комітету міської ради

Манцева Наталія
Іванівна

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

Пилипенко Тетяна
Вікторівна

-начальник фінансового
міської ради

Яцюк Олена Олексіївна

- заступник начальника Управління
соціального
захисту
населення Лиманської міської ради

управління

ЗАТВЕРДЖУЮ
міський голова
___________________ Журавльов О.В.
ПРОТОКОЛ № 3
засідання конкурсної комісії по придбанню житлових приміщень для
тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Лиманській об’єднаній
територіальній громаді Донецької області
09.08.2021 р.
Засідання комісії проводив заступник міського голови І.Л.Сироватська
Сироватська Ірина Леонідівна

- заступник міського голови, голова
комісії
- заступник міського голови, заступник
голови комісії

Афонін Юрій Анатолійович
Грецький Олександр Вячеславович

- головний спеціаліст відділу житловокомунального господарства виконавчого
комітету міської ради, секретар комісії

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:
Манцева Наталія Іванівна
Удовиченко Катерина Вікторівна
Шуляченко Ірина Олексіївна
Яцюк Олена Олексіївна

- начальник відділу обліку та звітності,
головний бухгалтер виконавчого комітету
міської ради
- начальник відділу житлово-комунального
господарства виконавчого комітету міської
ради
- начальник юридичного відділу виконавчого
комітету міської ради
- заступник начальника Управління
соціального захисту населення
міської ради
ПРИСУТНІ:

Юзвик Галина Іванівна

- учасник конкурсу

Лига Володимир Іванович

- учасник конкурсу

Пономаренко Вікторія Василівна

- учасник конкурсу

Порядок денний:
1.Придбання квартир
СЛУХАЛИ:

Сироватську Ірину Леонідівну
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 №769 “Про
затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного
впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України”, рішення виконавчого
комітету Лиманської міської ради від 19.05.2021 №205 “Про затвердження положення
про придбання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо
переміщених осіб у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області”.
Засідання комісії було заплановано провести 09.08.2021 року. Станом на
09.08.2021 року згідно лоту №1 надійшла 1 пропозиція, а саме від:
Юзвик
Галини
Іванівни,
однокімнатна
квартира
за
адресою:
м.Лиман,вул.Комунальна, б.16 кв.1, загальна площа 41.4 кв.м.,житлова площа 21,7
кв.м., вартість згідно незалежної оцінки від 03.08.2021 р. складає 279261,00 грн.
Конкурсна пропозиція складає 279261,00 грн. Надані документи відповідають
переліку документів для придбання житла.
Згідно лоту №2 надійшла 1 пропозиція, а саме від:
- Лигі Володимира Івановича, двокімнатна квартира за адресою: м.Лиман,
вул.К.Гасієва, б.8 кв.3, загальна площа 51,7 кв.м., житлова площа 30,6 кв.м., вартість
згідно незалежної оцінки від 01.08.2021 року складає 311000,00 грн. Конкурсна
пропозиція складає 311000,00 грн. Надані документи відповідають переліку
документів для придбання житла.
Згідно лоту №3 надійшла 1 пропозиція, а саме від:
- Пономаренко Вікторії Василівни, трикімнатна квартира за адресою: м.Лиман,
вул.Оборони, б.9а, кв.17, загальна площа 64,3 кв.м., житлова площа 39,3 кв.м.,
вартість згідно незалежної оцінки від 30.06.2021 року складає 364000,00 грн.
Конкурсна пропозиція складає 364000,00 грн. Надані документи відповідають
зазначеному у оголошенні переліку документів для придбання житла.
Під час засідання комісії, в ході обговорення, було вирішено провести комісійне
обстеження квартир, які приймають участь у конкурсі придбання квартир 11.08.2021
року та провести обговорення та голосування щодо придбання квартир, що
приймають участь у конкурсі. Дану пропозицію було підтримано членами комісії
одноголосно.
Під час проведення комісійного огляду квартир встановлено, що:
- двокімнатна квартира за адресою: м.Лиман, вул.К.Гасієва, б.8 кв.3,
- однокімнатна квартира за адресою: м.Лиман, вул.Комунальна, б.16 кв.1,
- трикімнатна квартира за адресою: м.Лиман, вул.Оборони, б.9а кв.17,
фактично знаходяться в експлуатації, мали вплив різних фізичних факторів внаслідок
чого втратили частково власні первісні технічні або технологічні якості.
Комісія методом обговорювання та голосування
ВИРІШИЛИ:
1.Придбати квартиру у громадянки Юзвик Галини Іванівни.
“за” - 7
“проти” - 0
“утримались” - 0
2. Після усунення недоліків зазначених комісією у результаті огляду у вищезазначеній
квартирі протягом 10 днів, придбати квартиру у громадянина Лигі Володимира
Івановича.

“за” - 7
“проти” - 0
“утримались” - 0
3. Придбати квартиру у громадянки Пономаренко Вікторії Василівни.
“за” - 7
“проти” - 0
“утримались” - 0
ДОРУЧИТИ
1. Відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лиманської
міської ради (Удовиченко) підготувати проекти рішень Лиманської міської ради про
придбання квартир згідно зазначеного протоколу.

Сироватська Ірина
Леонідівна

- заступник міського голови, голова
комісії

Афонін Юрій
Анатолійович

- заступник міського голови, заступник
голови комісії

Грецький Олександр
Вячеславович

- головний спеціаліст відділу житловокомунального
господарства
виконавчого комітету міської ради,
секретар комісії

Манцева Наталія
Іванівна

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

Удовиченко Катерина
Вікторівна

- начальник відділу житловокомунального господарства
виконавчого комітету міської ради

Шуляченко Ірина
Олексіївна

- начальник юридичного відділу
виконавчого комітету міської ради

Яцюк Олена Олексіївна

- заступник начальника Управління
соціального
захисту
населення Лиманської міської ради

