
   

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 25.09.2020 №9, 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.Відмовити в прийнятті на квартирний облік при виконавчому комітеті Лиманської 

міської ради: 
1.1. Малюсіцькому Івану Васильовичу, внутрішньо переміщена особа, має статус 

члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, склад сім’ї 1 особа (заявник) 

керуючись 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 “внутрішньо переміщені особи з числа 

учасників бойових дій відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та особи 

з інвалідністю внаслідок війни, визначені в пунктах 10-14 частини другої статті 7, та 

члени їх сімей, а також члени сімей загиблих, визначені абзацами четвертим - 

восьмим, чотирнадцятим, шістнадцятим - двадцять другим пункту 1 статті 10 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ”. 
2.Надати житло: 
2.1. однокімнатну квартиру розташовану за адресою : м.Лиман вул.І.Лейко,б.20 кв.86 

Воронову Миколі Володимировичу, склад сім'ї 1 особа (заявник), який знаходиться на 

квартирному обліку з 2015 року зі зняттям з квартирного обліку. 
2.2. однокімнатну квартиру розташовану за адресою: м.Лиман вул.К.Гасієва, б.5 кв.90 

Політову Владиславу Олександровичу, склад сім’ї 1 особа (заявник), який знаходиться на 

квартирному обліку з 2017 року зі зняттям з квартирного обліку 



2.3. однокімнатну квартиру розташовану за адресою: м.Лиман вул.К.Гасієва, б.17 кв.88 

Нещерет Роману Олександровичу, склад сім’ї 1 особа (заявник), який знаходиться на 

квартирному обліку з 2017 року зі зняттям з квартирного обліку 
3.Відділу житлово-комунального господарства (Сердюк) виконавчого комітету 

Лиманської міської ради надати житлові ордера згідно п.2 зазначеного рішення 
4. Затвердити склад сім’ї квартирного обліку при виконавчому комітеті Лиманської 

міської ради згідно наданої заяви: 
 - Всяченкова Олега Вікторовича перебуваючого на квартирному обліку при 

виконавчому комітеті Лиманської міської ради з 2018 року, склад сім’ї 2 осіб (заявник, 

дружина) 
 - Мілушева Марата Рінатовича, перебуваючого на квартирному обліку при 

виконавчому комітеті Лиманської міської ради з 2019 року, склад сім’ї 3 особи 

(заявник, дружина, донька) 
5. Згідно наданої заяви Собакар Сергія Павловича який має статус встановленого 

відповідно до пункту 11 частини другої ст.7 Закону України “Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту” виключити з пільгової першочергової черги 

квартирного обліку та включити до позачергової черги квартирного обліку 

ураховуючи час постановки на квартирний облік. 
6. Згідно наданих заяв розірвати договори відповідального зберігання з правом 

користування: 
- Самохвалова Олена Анатоліївна (договір від 20.01.2020 №10-01/20) 
- Ткаченко Любов Іванівна (договір від 20.01.2020 №10-02/20)  
  
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Муравльову О.М. 
 

 

  Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 9 
 засідання  громадської  житлової комісії при виконавчому комітеті міської 

ради від 25.09.2020 року 
 

Муравльова Олена Миколаївна                - 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 
         
Роменська Валентина Миколаївна           - головний спеціаліст відділу економічного 

                      розвитку та торгівлі виконавчого комітету 

            міської ради 
 

Сердюк Ірина Вікторівна                          - в.о.начальника відділу житлово-  

            комунального господарства виконавчого  

            комітету міської ради 
Шепілов Дмитро Олександрович            - директор КП “Лиманський СЄЗ” 
Шуляченко Ірина Олексіївна                    - начальник юридичного відділу виконавчого          

                                                                       комітету міської ради 

 

ПРИСУТНІ: 
 

- Нещерет Роман Олександрович          - надання житла 
- Воронов Микола Володимирович       - надання житла 
- Політов Владислав Олександрович     - надання житла 
- Малюсіцький Іван Васильович            - постановка на квартирний облік 
 

Порядок  денний: 

1.Прийняття на квартирний облік 
2. Надання житла 
3.Розгляд звернень осіб перебуваючих на квартирному обліку 
 

СЛУХАЛИ: 
Муравльову Олену Миколаївну 
1.Прийняття на квартирний облік 
2. Надання житла 
3.Розгляд звернень осіб перебуваючих на квартирному обліку 
4.Розірвання договорів відповідального зберігання 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради відмовити в прийнятті на 

квартирний облік при виконавчому комітеті Лиманської міської ради: 
1.1. Малюсіцькому Івану Васильовичу, внутрішньо переміщена особа, має статус 

члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, склад сім’ї 1 особа (заявник) 



керуючись 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 “внутрішньо переміщені особи з числа 

учасників бойових дій відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та особи 

з інвалідністю внаслідок війни, визначені в пунктах 10-14 частини другої статті 7, та 

члени їх сімей, а також члени сімей загиблих, визначені абзацами четвертим - 

восьмим, чотирнадцятим, шістнадцятим - двадцять другим пункту 1 статті 10 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ”. 
2.Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради надати житло: 
2.1. Однокімнатну квартиру розташовану за адресою : м.Лиман вул.І.Лейко,б.20 кв.86 

Воронову Миколі Володимировичу, склад сім'ї 1 особа (заявник), який знаходиться на 

квартирному обліку з 2015 року зі зняттям з квартирного обліку. 
2.2. однокімнатну квартиру розташовану за адресою: м.Лиман вул.К.Гасієва, б.5 кв.90 

Політову Владиславу Олександровичу, склад сім’ї 1 особа (заявник), який знаходиться на 

квартирному обліку з 2017 року зі зняттям з квартирного обліку 
2.3. Однокімнатну квартиру розташовану за адресою: м.Лиман вул.К.Гасієва, б.17 кв.88 

Нещерет Роману Олександровичу, склад сім’ї 1 особа (заявник), який знаходиться на 

квартирному обліку з 2017 року зі зняттям з квартирного обліку 
 
3. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради затвердити склад сім’ї 

квартирного обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради згідно наданих 

заяв: 
 - Всяченкова Олега Вікторовича перебуваючого на квартирному обліку при 

виконавчому комітеті Лиманської міської ради з 2018 року, склад сім’ї 2 осіб (заявник, 

дружина) 
 - Мілушева Марата Рінатовича, перебуваючого на квартирному обліку при 

виконавчому комітеті Лиманської міської ради з 2019 року, склад сім’ї 3 особи 

(заявник, дружина, донька) 
4. Згідно наданої заяви Собакар Сергія Павловича який має статус встановленого 

відповідно до пункту 11 частини другої ст.7 Закону України “Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту” виключити з пільгової першочергової черги 

квартирного обліку та включити до позачергової черги квартирного обліку 

ураховуючи час постановки на квартирний облік. 
5. Згідно наданих заяв розірвати договори відповідального зберігання з правом 

користування: 
- Самохвалова Олена Анатоліївна (договір від 20.01.2020 №10-01/20) 
- Ткаченко Любов Іванівна (договір від 20.01.2020 №10-02/20)  
 

Заступник міського голови, 
голова комісії                                                                             О.М.Муравльова 
 

Головний спеціаліст відділу житлово-   
 комунального господарства  
виконавчого комітету Лиманської 
міської ради,секретар комісії                                                   О.В.Грецький       

     

 


