
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

__________                                                                          №____ 
м. Лиман 

Про вирішення житлових 
питань внутрішньо 
переміщених осіб 

 
Розглянувши протокол засідання житлової комісії з обліку внутрішньо 

переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання 
внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті  Лиманської міської ради 
від __.12.2021 №6, відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 
№582 “Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового 
проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове 
користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання 
внутрішньо переміщених осіб”, Житлового кодексу Української РСР, керуючись ст.ст. 
30, 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет 
міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
1. Внести зміни до складу сім’ї Каминіної Яни Вікторівни у зв’язку зі смертю, склад 
сім’ї 4 особи (заявник, донька, донька, донька) 
2. Подовжити Каминіній Яні Вікторівні, внутрішньо переміщеній особі строк дії 
договору найму житлового приміщення для тимчасового проживання внутрішньо 
переміщених осіб від 15.01.2020 року строком на 1 рік 
3. Розірвати договір найму тимчасового житла від 20.03.2019 р. №10-02-19 з Білоус 
Катериною Валеріївною у зв’язку з набуттям права власності на житло 
3. Узгодити та затвердити перелік житла перебуваючого у фонді житла для 
тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб в Лиманській міській 
територіальній громаді Донецької області, додається 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Сироватську І. Л. 
 
 
 
Міський голова       Олександр ЖУРАВЛЬОВ 
 
 
 
 
 
 
 



        Затверджено 
        рішенням виконавчого комітету 
        міської ради 

      
 _____________№_______ 

 
Перелік  

житла у фонді житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб в 
Лиманській міській територіальній громаді Донецької області 

 
№ Адреса Житлові 

кімнати 
1. м.Лиман вул.К.Гасієва, б.1 кв.17 3 

2. м.Лиман вул.К.Гасієва, б.24 кв.12 2 

3. м.Лиман вул.Оборони, б.8а кв.59 3 

4. м.Лиман вул.Привокзальна, б.5 кв.14 2 

5. м.Лиман вул.Комунальна, б.16 кв.1 1 

6. м.Лиман вул.Оборони, б.8а кв.99 3 

7. м.Лиман вул.К.Гасієва, б.8 кв.3 2 

8. м.Лиман вул.Оборони, б.8а кв.100 3 

9. м.Лиман вул.Оборони, б.8а кв.73 2 

10. м.Лиман вул.Оборони, б.9а кв.17 3 

 
 
 

Начальник відділу ЖКГ      Катерина УДОВИЧЕНКО 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету      Олександр ПОГОРЕЛОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         ПРОТОКОЛ № 6 
 засідання житлової комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання 

житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним 
особам при виконавчому комітеті  Лиманської міської ради 

                                                ___.12.2021 р. 
Засідання комісії проводив заступник міського голови Сироватська І.Л. 
 

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: 
 
Андрєєва Ганна Сергіївна Начальник відділу економічного розвитку 

та торгівлі виконавчого комітету міської 
ради 

Пилипенко Тетяна Вікторівна Начальник фінансового управління міської 
ради 

Манцева Наталія Іванівна - начальник відділу обліку та звітності 
виконавчого комітету міської ради, 
головний бухгалтер 

Малишко Анна Вікторівна - голова громадської організації людей з 
інвалідністю “Подолання” 

Удовиченко Катерина Вікторівна - начальник відділу житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету міської 
ради 

 
     Порядок  денний: 

1. Розгляд звернень:  

- Каминіної Яни Вікторівни 

- Білоус Катерини Валеріївни 

2. Узгодити та затвердити перелік тимчасового житла  

СЛУХАЛИ: 
Сироватську Ірину Леонідівну 
 Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 №582 “Про 
затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання 
внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових 
приміщень з фондів житла для тимчасового приживання внутрішньо переміщених 
осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів 
житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб”.  
 



ВИРІШИЛИ: 
1. Відповідно звернення, змінити склад сім’ї Каминіної Яни Вікторівни у зв’язку зі 
смертю, склад сім’ї 4 особи (заявник, донька, донька, донька) 
2. Подовжити Каминіній Яні Вікторівні, внутрішньо переміщеній особі строк дії 
договору найму житлового приміщення для тимчасового проживання внутрішньо 
переміщених осіб від 15.01.2020 року строком на 1 рік 
3. Відповідно звернення Білоус Катерини Валеріївни, розірвати договірні відносини 
відповідно договору найму тимчасового житла від 20.03.2019 р. №10-02-19 у зв’язку з 
набуттям права власності на житло 
4. Узгодити та затвердити перелік житла перебуваючого у фонді житла для 
тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб в Лиманській міській 
територіальній громаді Донецької області : 
 

№ Адреса Житлові 
кімнати 

1. м.Лиман вул.К.Гасієва, б.1 кв.17 3 

2. м.Лиман вул.К.Гасієва, б.24 кв.12 2 

3. м.Лиман вул.Оборони, б.8а кв.59 3 

4. м.Лиман вул.Привокзальна, б.5 кв.14 2 

5. м.Лиман вул.Комунальна, б.16 кв.1 1 

6. м.Лиман вул.Оборони, б.8а кв.99 3 

7. м.Лиман вул.К.Гасієва, б.8 кв.3 2 

8. м.Лиман вул.Оборони, б.8а кв.100 3 

9. м.Лиман вул.Оборони, б.8а кв.73 2 

10. м.Лиман вул.Оборони, б.9а кв.17 3 

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


