
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

__24.12.2021__       №__632__ 
м. Лиман 

 
Про вирішення житлових питань 

Розглянувши протокол засідання громадської житлової комісії при виконавчому 
комітеті Лиманської міської ради від 20.12.2021 №13, 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 (зі змінами), 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.Надати житло: 
1.1. однокімнатну квартиру розташовану за адресою : м.Лиман вул. Привокзальна, 
б.19 кв.15, Кукліну Денису Сергійовичу, склад сім'ї 1 особа (заявник), який знаходиться 
на квартирному обліку з 2017 року зі зняттям з квартирного обліку. 
1.2. однокімнатну квартиру розташовану за адресою: м.Лиман вул.К.Гасієва, б.2а кв.49, 
Сторожилову Олександру Олександровичу, склад сім’ї 1 особа (заявник), який 
знаходиться на квартирному обліку з 2017 року зі зняттям з квартирного обліку 
1.3. однокімнатну квартиру розташовану за адресою: м.Лиман вул.К.Гасієва, б.2а 
кв.15, Тарасенко Артему Дмитровичу, склад сім’ї 1 особа (заявник), який знаходиться 
на квартирному обліку з 2017 року зі зняттям з квартирного обліку 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Сироватську І. Л. 
 
 
 
Міський голова                                                          Олександр ЖУРАВЛЬОВ 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 13 
 засідання громадської житлової комісії при виконавчому комітеті міської 

ради від 20.12.2021 року 
 

СИРОВАТСЬКА Ірина  - заступник міського голови,голова комісії 

ГРЕЦЬКИЙ Олександр  - головний спеціаліст відділу житлово-  
 комунального господарства  виконавчого 
 комітету міської ради, секретар комісії 

Члени комісії:  

ГОЛЄВ Сергій  - начальник служби у справах дітей  
 міської ради 

РЕБРЕЙ Катерина  - заступник начальника відділу обліку та 
звітності виконавчого комітету міської 
ради 

РОМЕНСЬКА Валентина  - головний спеціаліст відділу 
економічного розвитку та торгівлі 
виконавчого комітету міської ради 

ТОКАРЧИК Олександр - депутат Лиманської міської ради  

МАЦЕГОРА Валентина - депутат Лиманської міської ради 

МАЛИШКО Алла - голова громадської організації людей з 
інвалідністю “Подолання” (за згодою) 

УДОВИЧЕНКО Катерина - начальник відділу житлово-
комунального господарства 

КОСИК Яна - начальник юридичного відділу 
виконавчого комітету міської ради 

Порядок денний: 

1. Надання житла 
 

Присутні: 
 
1. Куклін Денис Сергійовичу 
2. За довіреністю Сімініченко Валентина Володимирівна 
 
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 та  рішення виконавчого комітету 



Лиманської міської ради від 21.07.2021 року №312 “Про утворення та затвердження 
складу конкурсної комісії з  придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа за кошти міського та обласного бюджетів 
на умовах спів фінансування, положення про придбання житла дітям-сиротам та дітям 
позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа в 2021 році” 
1. Надання житла: 
- Кукліну Денису Сергійовичу 
- Тарасенку Артему Дмитровичу 
- Сторожилову Олександру Олександровичу 
 
ВИРІШИЛИ: 
1.Надати житлові приміщення: 
1.1. однокімнатну квартиру розташовану за адресою: м.Лиман вул. Привокзальна, б.19 
кв.15, Кукліну Денису Сергійовичу, склад сім'ї 1 особа (заявник), який знаходиться на 
квартирному обліку з 2017 року зі зняттям з квартирного обліку 
 
1.2. однокімнатну квартиру розташовану за адресою: м.Лиман вул.К.Гасієва, б.2а кв.49, 
Сторожилову Олександру Олександровичу, склад сім’ї 1 особа (заявник), який 
знаходиться на квартирному обліку з 2017 року зі зняттям з квартирного обліку 
 
1.3. однокімнатну квартиру розташовану за адресою: м.Лиман вул.К.Гасієва, б.2а 
кв.15, Тарасенко Артему Дмитровичу, склад сім’ї 1 особа (заявник), який знаходиться 
на квартирному обліку з 2017 року зі зняттям з квартирного обліку 
 
 
Заступник міського голови, 
голова комісії                                                                             І.Л.Сироватська 
 
Головний спеціаліст відділу житлово-   
комунального господарства  
виконавчого комітету Лиманської 
міської ради,секретар комісії                                                   О.В.Грецький 

 


