
   

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 16.03.2020 №3, 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, керуючись ст.ст. 30, 40 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
1.Прийняти на квартирний облік при виконавчому комітеті Лиманської міської ради: 
1.1. Бондарєву Аліну Віталіївну, сироту, склад сім’ї — 1 особа (заявник), включивши в 

списки громадян, які потребують поліпшення житлових умов та в списки 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. Покотилову Оксану Володимирівну, склад сім’ї — 6 осіб (заявник, донька, донька, 

син, донька, син), багатодітна родина, включивши в списки громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов та в списки 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 р. №470. 
2. Виключити з квартирного обліку при виконавчому комітеті міської ради 

Журавльову Оксану Олександрівну, склад сім’ї 2 особи (заявник, донька), керуючись 

п.п.1 п.26 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 “поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для 

надання іншого жилого приміщення” 
3. Внести зміни до облікових справ квартирного обліку при виконавчому комітеті 

міської ради згідно наданих заяв: 



- Ткачова Артема Олександровича, який перебуває на квартирному обліку при 

виконавчому комітеті міської ради включивши до складу сім’ї дружину та доньку, 

склад сім’ї 3 особи (заявник, дружина, донька); 
- Мірошник Марини Андріївни, яка перебуває на квартирному обліку при 

виконавчому комітеті міської ради включивши до складу сім’ї доньку, склад сім’ї 2 

особи (заявник, донька); 
- Шелехан Марини Миколаївни, яка перебуває на квартирному обліку при 

виконавчому комітеті міської ради включивши до складу сім’ї онуку, склад сім’ї 7 осіб 

(заявник, донька, мати, донька, донька, син, онука) 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Муравльову О.М. 
 

 Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан 


