
   

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
 

     ___________                                                                      № _____ 
м. Лиман 

 

Про вирішення житлових питань 

Розглянувши протоколи засідання громадської житлової комісії при 

виконавчому комітеті Лиманської міської ради від 23.12.2020 №14, від 16.01.2021 №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),  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. Прийняти до квартирного обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської 

ради: 
1.1. Юрченко Альбіну Михайлівну, багатодітну сім’ю, склад сім’ї 4 особи (заявник, 

донька, донька, син), включивши до переліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов та до переліку громадян, які мають право на першочергове отримання 

житлової площі п.п.1 ст.13, 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 №470. 
1.2. Кирпу Крістіну Олегівну, дитину позбавлену батьківського піклування, склад 

сім’ї 1 особа (заявник), включивши до переліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов та до переліку 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 №470 
1.3. Сорокіна Владислава Романовича, дитину позбавлену батьківського піклування, 

склад сім’ї 1 особа (заявник), включивши до переліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, керуючись п.п.1 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 №470 
1.4. Ференц Аліну Михайлівну, дитину позбавлену батьківського піклування, склад 

сім’ї 1 особа (заявник), включивши до переліку громадян, які потребують поліпшення 



житлових умов та до переліку 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 №470 
2. Відмовити у прийнятті до квартирного обліку при виконавчому комітеті Лиманської 

міської ради: 
2.1. Макарову Владлену Яновичу, дитині позбавленій батьківського піклування, склад 

сім’ї 1 особа (заявник), керуючись п.п.1 п.13, абзацом 4 п.15 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 №470 
2.2. Бей Валерії Дмитрівні, дитині позбавленій батьківського піклування, склад сім’ї 1 

особа (заявник), керуючись п.п.1 п.13, абзацом 4 п.15 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 №470 
2.3. Кулєшову Віталію Валерійовичу, дитині позбавленій батьківського піклування, 

склад сім’ї 1 особа (заявник), керуючись п.п.1 п.13, абзацом 4 п.15 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 №470 
3. Відповідно наданих заяв: 
3.1. включити до першочергового переліку квартирного обліку при виконавчому 

комітеті Лиманської міської ради Лиманську Юлію Володимирівну, одиноку матір, 

склад сім’ї 3 особи (заявник, син, донька), керуючись п.п.1 п.13, 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 
3.2. надати під охорону Гояну Віталію Вікторовичу ізольоване житлове приміщення, 

кімнату №8 будинку №4 вул.Деповська м.Лиман, житловою площею 13,5 кв.м. 

строком до 30.04.2021 року з укладанням договору відповідального зберігання з 

правом проживання без права реєстрації місця проживання. 
4. Виключити з квартирного обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради 

відповідно наданої заяви Ворону Віталія Васильовича, багатодітна сім’я, склад сім’ї 5 

осіб (заявник, дружина, син, син, син)  
5. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради узгодити списки квартирного 

обліку структурного підрозділу “Лиманська дистанція електропостачання” 

регіональної філії “Донецька залізниця” АТ “Укрзалізниця”: 
Загальна черга — 3 особи 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Сироватську І. Л. 
 
 
  Міський голова                                                                             О. В. Журавльов 

 

 



 

ПРОТОКОЛ № 1 
 засідання  громадської  житлової комісії при виконавчому комітеті міської 

ради від 16.01.2021 року 
 

Сироватська Ірина Леонідівна                  - заступник міського голови,           

                                голова комісії 

Афонін Юрій Анатолійович                     - заступник міського голови, заступник голови  

                                                                       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                                  
Ребрей Катерина Євгеніївна      - заступник начальника відділу обліку та  

            звітності виконавчого комітету 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 
Шуляченко Ірина Олексіївна                    - начальник юридичного відділу виконавчого                           

                                                                       комітету міської ради 
 

Порядок денний: 

1.Внесення змін до складу громадської  житлової комісії  

2. Прийняття на квартирний облік 
3. Додатковий розгляд заяви Бей Валерії Дмитрівни  щодо прийняття на квартирний 

облік. 
4.Заява Гояна Віталія Вікторовича щодо надання тимчасового житла у зв’язку з 

пожежою 
5. Узгодження списків квартирного обліку структурного підрозділу  “Лиманська 

дистанція електропостачання” регіональної філії “Донецька залізниця” АТ 

“Укрзалізниця” 
6.Надання службового житла працівникам КНП “Лиманська центральна районна 

лікарня” 

 

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 

1.У зв'язку з кадровими змінами та з  метою вдосконалення громадського контролю та 

відкритості при прийнятті виконавчим комітетом рішень з питань квартирного обліку 

та надання жилих приміщень громадянам 

2.До виконавчого комітету Лиманської міської ради звернулися: 
  Кулєшов Віталій Валерійович, дитина позбавлена батьківського піклування, 

склад сім’ї 1 особа (заявник);  



  Сорокін Владислав Романович, дитина позбавлена батьківського піклування, 

склад сім’ї 1 особа (заявник);  
  Ференц Аліни Михайлівни, дитина позбавлена батьківського піклування, склад 

сім’ї 1 особа (заявник);  
3. У зв’язку з надходженням додаткової інформації щодо надання статусу дитини 

позбавленої батьківського піклування Бей Валерії Дмитрівні, дитина позбавлена 

батьківського піклування, склад сім’ї 1 особа (заявник). Статус був наданий 

виконавчим комітетом Харцизької міської ради 
4. До виконавчого комітету Лиманської міської ради надійшло звернення від Гояна 

Віталія Вікторовича щодо надання тимчасового житла  у зв’язку з пожежою. 
5.Узгодження списків квартирного обліку структурного підрозділу “Лиманська 

дистанція електропостачання” регіональної філії “Донецька залізниця” АТ 

“Укрзалізниця”: 
Загальна черга — 3 особи 
6. Надання службового житла працівникам КНП “Лиманська центральна районна 

лікарня”: 
- Корицька Оксана Олександрівна, лікар-кардіолог 
- Бєлякова Катерина Анатоліївна, лікар-анестезіолог 
 

ВИРІШИЛИ: 
1.Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради виключити зі складу 

громадської житлової комісії при виконавчому комітеті Лиманської міської ради 

директора КП “Лиманська СЄЗ” Шепілова Д.О. та включити до складу  громадської 

житлової комісії директора КП “Лиманська СЄЗ” Мацегору В.А.   
2. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради прийняти до квартирного 

обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради відповідно заяв: 
2.1. Сорокіна Владислава Романовича, дитину позбавлену батьківського піклування, 

склад сім’ї 1 особа (заявник). У зв’язку з набуттям статусу згідно рішення 

виконавчого комітету Пролетарським районним у м.Донецьк ради включити до 

загального переліку квартирного обліку Лиманської міської ради 
2.2. Ференц Аліну Михайлівну, дитину позбавлену батьківського піклування, склад 

сім’ї 1 особа (заявник); 
3. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради відмовити у прийнятті до 

квартирного обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради: 
3.1.Кулєшову Віталію Валерійовичу, дитині позбавленій батьківського піклування, 

склад сім’ї 1 особа (заявник) 
3.2. У зв’язку з надходженням додаткової інформації щодо надання статусу дитини 

позбавленої батьківського піклування Бей Валерії Дмитрівні, склад сім’ї 1 особа 

(заявник) 
4. Відповідно наданої заяви Гояна Віталія Вікторовича прохати виконавчий комітет 

Лиманської міської ради надати під охорону з заключенням договору відповідального 

зберігання з правом проживання без права реєстрації місця проживання, ізольоване 

житлове приміщення, кімнату №8 будинку №4 вул.Деповська м.Лиман, житловою 

площею 13,5 кв.м. строком до 30.04.2021 року 
5.Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради узгодити списки квартирного 

обліку структурного підрозділу “Лиманська дистанція електропостачання” 

регіональної філії “Донецька залізниця” АТ “Укрзалізниця”: 
Загальна черга — 3 особи 
6. Надати службове житло працівникам КНП “Лиманська центральна районна 

лікарня”: 
- Корицькій Оксані Олександрівні, лікарю-кардіологу, склад сім’ї 2 особи (заявник, 

донька),  двокімнатну квартиру розташовану за адресою: Донецька область, м.Лиман 

вул.І.Лейка, б.1а кв.10 



- Бєляковій Катерині Анатоліївні, лікарю-анестезіологу, склад сім’ї 2 особи (заявник, 

донька),  двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: Донецька область, м.Лиман 

вул.К.Гасієва б.10 кв.15 
 

Заступник міського голови, 
голова комісії                                                                             І.Л.Сироватська 
 

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

                   



 

ПРОТОКОЛ № 14 
 засідання  громадської  житлової комісії при виконавчому комітеті міської 

ради від 23.12.2020 року 
 

Сироватська Ірина Леонідівна                  - заступник міського голови,           

                                голова комісії 

Афонін Юрій Анатолійович                     - заступник міського голови, заступник голови  

                                                                       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                                  
Ребрей Катерина Євгеніївна      - заступник начальника відділу обліку та  

            звітності виконавчого комітету 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 
 

Порядок  денний: 

1. Прийняття на квартирний облік 
2. Включення до першочергового переліку квартирного обліку 
3. Виключення з квартирного обліку 
 

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 
До виконавчого комітету Лиманської міської ради звернулися: 
  Макаров Владлен Янович, дитина позбавлена батьківського піклування, склад 

сім’ї 1 особа (заявник);  
  Бей Валерія Дмитрівна, дитина позбавлена батьківського піклування, склад 

сім’ї 1 особа (заявник); 
  Юрченко Альбіна Михайлівна, багатодітна сім’я, склад сім’ї 5 осіб (заявник, 

донька, донька, син); 
  Кирпа Крістіна Олегівна, дитина позбавлена батьківського піклування, склад 

сім’ї 1 особа (заявник) 
     Лиманська Юлія Володимирівна, одинока матір, склад сім’ї 3 особи (заявник, 

син, донька) 
      Ворона Віталій Васильович, багатодітна сім’я, склад сім’ї 5 осіб (заявник, син, 

син, син) 
 



ВИРІШИЛИ: 
1. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради прийняти до квартирного 

обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради відповідно заяв: 
1.1. Бей Валерію Дмитрівну, дитину позбавлену батьківського піклування, склад сім’ї 

1 особа (заявник); 
1.2. Юрченко Альбіну Михайлівну, багатодітну сім’ю, склад сім’ї 5 осіб (заявник, 

донька, донька, син); 
1.3.  Кирпу Крістіну Олегівну, дитину позбавлену батьківського піклування, склад 

сім’ї 1 особа (заявник); 
2. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради відмовити у прийнятті до 

квартирного обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради: 
2.1. Макарову Владлену Яновичу, дитині позбавленій батьківського піклування, склад 

сім’ї 1 особа (заявник) 
3. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради включити до першочергового 

переліку квартирного обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради 

Лиманську Юлію Володимирівну, одиноку матір, склад сім’ї 3 особи (заявник, син, 

донька) 
4. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради виключити з квартирного 

обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради відповідно наданої заяви 

Ворону Віталія Васильовича, багатодітна сім’я, склад сім’ї 5 осіб (заявник, син, син, 

син)  
 

Заступник міського голови, 
голова комісії                                                                             І.Л.Сироватська 
 

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

                    


