
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

___________       №____ 
м. Лиман 

 
Про вирішення житлових питань 

Розглянувши протокол засідання громадської житлової комісії при виконавчому 
комітеті Лиманської міської ради від 13.01.2022 №1, 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), Постанова Ради міністрів Української РСР від 04.02.1988 №37 “Про 
службові жилі приміщення” (зі змінами), Житлового кодексу Української РСР (зі 
змінами), 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: 
1.1. Запару Данило Вікторовича, склад сім’ї 1 особа (заявник), дитину позбавлену 
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. Левченко Єлизавету Євгенівну, склад сім’ї 1 особа (заявник), дитину позбавлену 
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. Узгодити перелік громадян, що перебувають на квартирному обліку структурного 
підрозділу “Лиманська дистанція електропостачання” регіональної філії “Донецька 
залізниця”: 
 Загальний перелік — 2 особи 
 Першочерговий перелік — 2 особи 
3. Узгодити перелік громадян, що перебувають на квартирному обліку структурного 
підрозділу “Лиманське вагонне депо” регіональної філії “Донецька залізниця”: 



 Загальний перелік — 9 особи 
 Першочерговий перелік — 2 особи 
4.Узгодити перелік громадян, що перебувають на квартирному обліку структурного 
підрозділу “Покровське вагонне депо” регіональної філії “Донецька залізниця”: 
 Загальний перелік — 1 особа 
5. Надати службову двокімнатну квартиру, майстру КП “Лиманська СЄЗ” Медінцеву 
Андрію Володимировичу, склад сім’ї 3 особи за адресою: м.Лиман вул.К.Гасієва, б.10 
кв.15, загальна площа 54,3 кв.м., житлова площа 30, 4 кв.м.,  
 
6. Надати під охорону Кубаєвій Марії Олександрівні, внутрішньо переміщеній особі 
ізольоване житлове приміщення, кімнату №8 будинку №4 вул.Деповська м.Лиман, 
житловою площею 23,6 кв.м. з укладанням договору відповідального зберігання з 
правом проживання без права реєстрації місця проживання строком на 1 рік 
7. Змінити склад сім’ї квартирного обліку при виконавчому комітеті Лиманської 
міської ради Івкова Владислава Олександровича у зв’язку з розлученням, склад сім’ї 1 
особа 
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Сироватську І. Л. 
 
 
 
Міський голова                                                          Олександр ЖУРАВЛЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 1 
 засідання громадської житлової комісії при виконавчому комітеті міської 

ради від 13.01.2022 року 
 

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:  

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 виконавчого 
комітету міської ради 

КОСИК Яна - начальник юридичного відділу 
виконавчого комітету міської ради 

Порядок денний: 

1. Прийняття на квартирний облік: 
 - Запара Данило Вікторович 
2. Узгодження переліків квартирного обліку підприємств та організацій 
3. Надання службового житла 
4. Надання під охорону житлового приміщення 
5. Внесення змін до облікових справ 
СЛУХАЛИ: 
Ірину СИРОВАТСЬКУ 
 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: 
 - Запара Данило Вікторович 
 -  Левченко Єлизаветі Євгенівні 
2. Узгодження переліків квартирного обліку підприємств та організацій 
3. Надання службового житла 
4. Надання під охорону житлового приміщення 
5. Внесення змін до облікових справ 
 
ВИРІШИЛИ: 
1. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради прийняти до квартирного 
обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради згідно заяв: 
1.1. Запару Данила Вікторовича, склад сім’ї 1 особа (заявник), дитину позбавлену 
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. Левченко Єлизаветі Євгенівні, склад сім’ї 1 особа (заявник), дитину позбавлену 
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. Узгодити перелік громадян, що перебувають на квартирному обліку структурного 
підрозділу “Лиманська дистанція електропостачання” регіональної філії “Донецька 
залізниця”: 
 Загальний перелік — 2 особи 
 Першочерговий перелік — 2 особи 
3. Узгодити перелік громадян, що перебувають на квартирному обліку структурного 
підрозділу “Лиманське вагонне депо” регіональної філії “Донецька залізниця”: 
 Загальний перелік — 9 особи 
 Першочерговий перелік — 2 особи 
4.Узгодити перелік громадян, що перебувають на квартирному обліку структурного 
підрозділу “Покровське вагонне депо” регіональної філії “Донецька залізниця”: 
 Загальний перелік — 1 особа 
5. Розглянувши клопотання КП “Лиманська СЄЗ” надати службову двокімнатну 
квартиру майстру КП “Лиманська СЄЗ” Медінцеву Андрію Володимировичу, склад 
сім’ї 3 особи за адресою: м.Лиман вул.К.Гасієва, б.10 кв.15, загальна площа 54,3 кв.м., 
житлова площа 30, 4 кв.м. 
6. Відповідно звернень: 
6.1. надати під охорону Кубаєвій Марії Олександрівні, внутрішньо переміщеній особі, 
склад сім’ї 1 особа (заявник), ізольоване житлове приміщення, кімнату №8 будинку 
№4 вул.Деповська м.Лиман, житловою площею 13,5 кв.м. з укладанням договору 
відповідального зберігання з правом проживання без права реєстрації місця 
проживання строком на 1 рік. 
6.2. змінити склад сім’ї квартирного обліку Івкова Владислава Олександровича у 
зв’язку з розлученням, склад сім’ї 1 особа 
 



 
Заступник міського голови, 
голова комісії                                                                             Ірина СИРОВАТСЬКА 
 
Головний спеціаліст відділу житлово-   
комунального господарства  
виконавчого комітету Лиманської 
міської ради,секретар комісії                                                   Олександр ГРЕЦЬКИЙ 
 


