
   

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 16.07.2021 №7, 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,  Постанова Ради міністрів Української 

РСР від 04.02.1988 №37 “Про службові жилі приміщення”, 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 

згідно заяв: 

1.1. Мажару Олександру Дмитрівну, склад сім’ї 1 особа (заявник), учасник бойових 

дій, внутрішньо переміщена особа, 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. Коваленко Неля Павлівна, склад сім’ї 7 осіб (заявник, донька, донька, донька. син, 

син, донька), багатодітна сім’я, включивши до переліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов та громадян які мають право на першочергове отримання 

житлової площі, 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; 

1.3. Усікова Віталія Леонідовича, склад сім’ї 3 особи (заявник, дружина, син), 

учасника бойових дій, внутрішньо переміщена особа, 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. Відмовити в прийнятті до квартирного обліку при виконавчому комітеті Лиманської 

міської ради відповідно заяв: 

2.1. Степановій Марині Валентинівні, склад сім’ї 2 особи (заявник, донька), 

керуючись п.п.8 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 р. №470; 

2.2.  Орешко Юлії Олегівні, склад сім’ї 2 особи (заявник, син), керуючись п.п.8 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 р. №470; 

2.3. Юрченко Яні Володимирівні, склад сім’ї 4 особи (заявник, син, донька,син), 

багатодітна родина, керуючись п.п.8 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 р. №470; 

 

3. Відповідно звернення працівника КНП “Центральна районна лікарня”, лікаря 

анестезіолога, Бєлякової Катерини Анатоліївни, розірвати договір найму службового 

житла від 09.06.2021 за адресою м.Лиман, вул.К.Гасієва, б.10 кв.15, службовий 

житловий ордер №06/21 від 09.06.2021 року визнати недійсним. 

 

4. Відповідно звернення Ткачова Артема Олександровича включити до складу сім’ї 

квартирного обліку його доньку Ткачову Е.А., склад сім’ї 4 особи. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Сироватську І. Л. 

 

 

Секретар міської ради                                                                                      Н.В. Ляшко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 7 

 засідання громадської житлової комісії при виконавчому комітеті міської 
ради від 16.07.2021 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:  

Антоненко Ірина Анатоліївна Голова профспілкової організації 

Лиманської міської ради та її виконавчого 

комітету 

Голєв Сергій Іванович - начальник служби у справах дітей  

 міської ради 

Ребрей Катерина Євгеніївна - заступник начальника відділу обліку та 

звітності виконавчого комітету міської 

ради 

Малишко Алла Вікторівна Голова громадської організації людей з 

інвалідністю “Подолання”  

Токарчик Олександр Іванович Депутат Лиманської міської ради  

Порядок денний: 

1. Прийняття на квартирний облік: 

 - Степанова Марина Валентинівна 

 - Орешко Юлія Олегівна 

 - Мажара Олександра Дмитрівна 

 - Коваленко Неля Павлівна 

 - Юрченко Яна Володимирівна 

 - Усіков Віталій Леонідович 

2. Звернення Бєлякової Катерини Анатоліївни щодо розірвання договору найму 

службового житла 

3. Звернення Ткачова Артема Олександровича 

 

Присутні: 

 - Степанова Марина Валентинівна 

 - Орешко Юлія Олегівна 

 

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: 

 - Степанова Марина Валентинівна 

 - Орешко Юлія Олегівна 

 - Мажара Олександра Дмитрівна 

 - Коваленко Неля Павлівна 

 - Юрченко Яна Володимирівна 

 - Усіков Віталій Леонідович 

2. Звернення Бєлякової Катерини Анатоліївни щодо розірвання договору найму 

службового житла 

3. Звернення Ткачова Артема Олександровича 

 

 Усі заявники були належним чином сповіщені про необхідність присутності на 

засіданні комісії, але Юрченко Я.В. не з’явилась. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради прийняти до квартирного 

обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради згідно заяв: 

1.1. Мажару Олександру Дмитрівну, склад сім’ї 1 особа (заявник), учасник бойових 

дій, внутрішньо переміщена особа, 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. Коваленко Неля Павлівна, склад сім’ї 7 осіб (заявник, донька, донька, донька. син, 

син, донька), багатодітна сім’я, включивши до переліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов та громадян які мають право на першочергове отримання 

житлової площі, 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; 

1.3. Усікова Віталія Леонідовича, склад сім’ї 3 особи (заявник, дружина, син), 

учасника бойових дій, внутрішньо переміщена особа, 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 відмовити в прийнятті до 

квартирного обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради відповідно 

заяв: 

2.1. Степановій Марині Валентинівні, склад сім’ї 2 особи (заявник, донька), 

керуючись п.п.8 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 р. №470; 

2.2.  Орешко Юлія Олегівна, склад сім’ї 2 особи (заявник, син), керуючись п.п.8 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 р. №470; 

2.3. Юрченко Яні Володимирівні, склад сім’ї 4 особи (заявник, син, донька,син), 

багатодітна родина, керуючись п.п.8 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 р. №470; 

3. Відповідно звернення працівника КНП “Центральна районна лікарня”, лікаря 

анестезіолога, Бєлякової Катерини Анатоліївни, розірвати договір найму службового 

житла від 09.06.2021 за адресою м.Лиман, вул.К.Гасієва, б.10 кв.15, службовий 

житловий ордер №06/21 від 09.06.2021 року визнати недійсним. 

4. Відповідно звернення Ткачова Артема Олександровича включити до складу сім’ї 

квартирного обліку доньку Ткачову Е.А., склад сім’ї 4 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 

 


