
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

____________  

Про вирішення житлових

питань соціального

квартирного обліку 

 

Розглянувши протокол

розподілу соціального житла

облік, перебувають на такому

виконавчому комітеті міської

України від 12.01.2006 

призначення», постановою

питання реалізації Закону

та ст.ст. 30, 40 Закону України

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Прийняти до соціального

ради: 

1.1. Сокольчука Станіслава

керуючись ст.10 Закону України

12.01.2006 року за № 3334

1.2. Сокольчука Максима

керуючись ст.10 Закону України

12.01.2006 року за №3334

2. Відмовити в прийнятті

комітеті Лиманської міської

2.1. Покотиловій Оксані Володимирівні

син, донька, син), багатодітній

житловий фонд соціального

3. Надати житлове приміщення

адресою м.Лиман вул.І.Лейко

3.1. Сокольчуку Станіславу

3.2. Сокольчуку Максиму

4.Комунальномупідприємству

укластидоговоранаймусоціа

5. Контроль за виконанням

Муравльову О.М. 

 
 

Міський голова  

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
      

м. Лиман 

 

вирішення житлових 

соціального 

Розглянувши протокол засідання оцінної комісії з визначення

соціального житла громадян, які бажають стати на соціальний

перебувають на такому обліку та користуються соціальним

комітеті міської ради від 16.03.2020 року за №

 12.01.2006 року за № 3334-IV «Про житловий

постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 

реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального

Закону України “Про місцеве самоврядування в

до соціального квартирного обліку при виконавчому

Сокольчука Станіслава Віталійовича, сирота, склад сім

Закону України “Про житловий фонд соціального

року за № 3334-IV 

Сокольчука Максима Віталійовича, сирота, склад сім ї

Закону України “Про житловий фонд соціального

року за №3334-IV 

в прийнятті до соціального квартирного обліку

Лиманської міської ради: 

Покотиловій Оксані Володимирівні, склад сім'ї 6 осіб (заявник

багатодітній родині, керуючись ст.10 п.2 Закону

фонд соціального призначення” від 12.01.2006 року за

житлове приміщення з житлового фонду соціального

Лиман вул.І.Лейко,б.14 кв.36: 

Сокольчуку Станіславу Віталійовичу,   житлову кімнату площею

Сокольчуку Максиму Віталійовичу, житлову кімнату площею

Комунальномупідприємству “Лиманська службаєдиногозамовника

наймусоціальногожитла згідно п.3 рішення. 
за виконанням даного рішення покласти на заступника

   П.Ф. Цимідан 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 №____ 

комісії з визначення вартості майна та 

стати на соціальний квартирний 

користуються соціальним житлом при 

за №3, керуючись Законом 

Про житловий фонд соціального 

України від 23.07.2008 № 682 «Деякі 

фонд соціального призначення», 

самоврядування в Україні”, виконавчий 

при виконавчому комітеті міської 

сім'ї 1 особа (заявник), 

фонд соціального призначення” від 

склад сім’ї 1 особа (заявник), 

онд соціального призначення” від 

квартирного обліку при виконавчому 

ї осіб (заявник, донька, донька, 

ст п.2 Закону України “Про 

року за № 3334-IV 
фонду соціального призначення за 

кімнату площею 13,2 кв.м. 

кімнату площею 16,8 кв.м. 

службаєдиногозамовника” (Шепілов) 

покласти на заступника міського голови 


