
 

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 ____.12.2021 №12, 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 (зі змінами), 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. Малюк Яну Костянтинівну, внутрішньо переміщену особу, учасника бойових дій, 
склад сім’ї 2 особи (заявник, донька), включивши до переліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов та громадян які мають право на першочергове 
отримання житлової площі, керуючись п.п.8 п.13, п.п. 4 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 
1.2. Скалянського Рєната Олександровича, склад сім’ї 1 особа (заявник), дитину 
позбавлену батьківського піклування, включивши до переліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов та 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 
1.3. Стешову Юлію Вікторівну, внутрішньо переміщену особу, учасника бойових дій, 
склад сім’ї 3 особи (заявник, донька, син), включивши до переліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов та громадян які мають право на першочергове 
отримання житлової площі, керуючись п.п.8 п.13, п.п. 4 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 
1.4. Соловйова Гліба Володимировича, внутрішньо переміщену особу, учасника 
бойових дій, склад сім’ї 1 особа (заявник), включивши до переліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов та громадян які мають право на першочергове 
отримання житлової площі, керуючись п.п.8 п.13, п.п. 4 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 
1.5. Шалю Марію Сергіївну, внутрішньо переміщену особу, учасника бойових дій, 
багатодітна сім’я, склад сім’ї 4 особи (заявник, син, донька, син), включивши до 
переліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та громадян які мають 
право на першочергове отримання житлової площі, керуючись п.п.8 п.13, п.п. 4 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: 
2.1. Пушко (Полянську) Яну Олександрівну відповідно звернення 
2.2. Пушко Сергія Олександровича відповідно п.п.6 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 
2.3. Телицину Галину Іванівну у зв’язку зі смертю 
2.4. Берладіна Артура Владиславовича, відповідно п.п.7 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 
3.Надати житло: 
3.1. однокімнатну квартиру розташовану за адресою : м.Лиман вул.Привокзальна, б.19 
кв.15 __________________________, склад сім'ї 1 особа (заявник), який знаходиться на 
квартирному обліку з 20___ року зі зняттям з квартирного обліку 
3.2. однокімнатну квартиру розташовану за адресою: м.Лиман вул.К.Гасієва, б.2а кв.15 
___________________________, склад сім’ї 1 особа (заявник),  який находиться на 
квартирному обліку з 20__ року зі зняттям з квартирного обліку 
3.3. однокімнатну квартиру розташовану за адресою: м.Лиман вул.Привокзальна, б.2а 
кв.49 ___________________, склад сім’ї 1 особа (заявник), який знаходиться на 
квартирному обліку з 20__ року зі зняттям з квартирного обліку 
4. Узгодити переліки квартирного обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської 
ради: 
4.1. Загальний перелік — 507 особи 
4.2. Першочерговий перелік — 153 осіб 
4.3. Позачерговий перелік — 145 осіб 
4.4. Перелік багатодітних сімей — 50 осіб 
4.5. Перелік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх 
числа — 129 особу 
4.6. Перелік офіцерів запасу — 15 осіб 
4.7. Перелік одиноких матерів — 21 особу 



4.8. Перелік внутрішньо переміщених осіб — 38 осіб 
5. Узгодити перелік громадян, що перебувають на квартирному обліку структурного 
підрозділу “Лиманський центр з вантажної та комерційної роботи” регіональної філії 
“Донецька залізниця”: 
5.1. Загальний перелік — 2 особи 
 
 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Сироватську І. Л. 
 
Міський голова                                                          Олександр ЖУРАВЛЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 12 
 засідання громадської житлової комісії при виконавчому комітеті міської 

ради від ___.12.2021 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 

Малишко Алла Вікторівна Голова громадської організації людей з 
інвалідністю “Подолання”  

Токарчик Олександр Іванович Депутат Лиманської міської ради  

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

Порядок денний: 

1. Прийняття на квартирний облік: 
 - Малюк Яна Костянтинівна 
 - Скалянський Рєнат Олександрович 
 - Стешова Юлія Вікторівна 
 - Соловйов Гліб Володимирович 
 - Шаля Марія Сергіївна 
 - Пушко (Полянська) Яна Олександрівна 
2. Виключення з квартирного обліку: 
 - Пушко (Полянська) Яна Олександрівна 
 - Пушко Сергій Олександрович 
3. Узгодити переліки 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 
1. Прийняття на квартирний облік: 
 - Малюк Яна Костянтинівна 
 - Скалянський Рєнат Олександрович 
 - Стешова Юлія Вікторівна 
 - Соловйов Гліб Володимирович 
 - Шаля Марія Сергіївна 
 
2. Виключення з квартирного обліку: 
 - Пушко (Полянська) Яна Олександрівна 
 - Пушко Сергій Олександрович 
3. Узгодити переліки квартирного обліку  
ВИРІШИЛИ: 
1. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради прийняти до квартирного 
обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради згідно заяв: 
1.1. Малюк Яну Костянтинівну,внутрішньо переміщену особу, учасника бойових дій, 
склад сім’ї 2 особи (заявник, донька), включивши до переліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов та громадян які мають право на першочергове 
отримання житлової площі, керуючись п.п.8 п.13, п.п. 4 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 
1.2. Скалянського Рєната Олександровича, склад сім’ї 1 особа (заявник), дитину 
позбавлену батьківського піклування, включивши до переліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов та 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 
1.3. Стешову Юлію Вікторівну, внутрішньо переміщену особу, учасника бойових дій,  
включивши до переліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та 
громадян які мають право на першочергове отримання житлової площі, керуючись 
п.п.8 п.13, п.п. 4 п.44 та п.17 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 “Громадяни, які штучно погіршили 
житлові умови шляхом обміну займаного жилого приміщення, його псування або 
руйнування, відчуження придатного і достатнього за розміром для проживання  
жилого будинку (частини будинку), квартири, а також громадяни, у яких потреба в 
поліпшенні житлових умов виникла внаслідок вилучення жилого приміщення, 
використовуваного для одержання нетрудових доходів, не беруться на квартирний 
облік протягом п'яти років з моменту погіршення житлових умов” склад сім’ї 
квартирного обліку складає 3 особи (заявник, син, донька) 
1.4. Соловйова Гліба Володимировича, внутрішньо переміщену особу, учасника 
бойових дій, склад сім’ї 1 особа (заявник), включивши до переліку громадян, які 



потребують поліпшення житлових умов та громадян які мають право на першочергове 
отримання житлової площі, керуючись п.п.8 п.13, п.п. 4 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 
1.5 . Шалю Марію Сергіївну, внутрішньо переміщену особу, учасника бойових дій, 
багатодітна сім’я, склад сім’ї 4 особа (заявник, син, донька, син), включивши до 
переліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та громадян які мають 
право на першочергове отримання житлової площі, керуючись п.п.8 п.13, п.п. 4 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. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради виключити з квартирного 
обліку: 
2.1. Пушко (Полянську) Яну Олександрівну відповідно звернення 
2.2. Пушко Сергій Олександрович відповідно п.п.6 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 
2.3. Телицину Галину Іванівну у зв’язку зі смертю 
2.4. Берладіна Артура Владиславовича, відповідно п.п.7 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 
3. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради надати житло: 
3.1. однокімнатну квартиру розташовану за адресою : м.Лиман вул.Привокзальна, б.19 
кв.15 __________________________, склад сім'ї 1 особа (заявник), який знаходиться на 
квартирному обліку з 20___ року зі зняттям з квартирного обліку 
3.2. однокімнатну квартиру розташовану за адресою: м.Лиман вул.К.Гасієва, б.2а кв.15 
___________________________, склад сім’ї 1 особа (заявник),  який находиться на 
квартирному обліку з 20__ року зі зняттям з квартирного обліку 
3.3. однокімнатну квартиру розташовану за адресою: м.Лиман вул.Привокзальна, б.2а 
кв.49 ___________________, склад сім’ї 1 особа (заявник), який знаходиться на 
квартирному обліку з 20__ року зі зняттям з квартирного обліку 
4. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради узгодити переліки 
квартирного обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради: 
4.1. Загальний перелік — 507 особи 
4.2. Першочерговий перелік — 153 осіб 
4.3. Позачерговий перелік — 145 осіб 
4.4. Перелік багатодітних сімей — 50 осіб 
4.5. Перелік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх 
числа — 129 особу 
4.6. Перелік офіцерів запасу — 15 осіб 
4.7. Перелік одиноких матерів — 21 особу 
4.8. Перелік внутрішньо переміщених осіб — 38 осіб 



5. Узгодити перелік громадян, що перебувають на квартирному обліку структурного 
підрозділу “Лиманський центр з вантажної та комерційної роботи” регіональної філії 
“Донецька залізниця”: 
5.1. Загальний перелік — 2 особи 
 
 
 
 
Заступник міського голови, 
голова комісії                                                                             І.Л.Сироватська 
 
Головний спеціаліст відділу житлово-   
комунального господарства  
виконавчого комітету Лиманської 
міської ради,секретар комісії                                                   О.В.Грецький 



 


