
   

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_____________                                                                                      №______ 

м. Лиман 
 

Про виключення з числа службових 

житлових приміщень Лиманської 

об’єднаної територіальної громади  

 

Розглянувши протокол засідання громадської житлової комісії при виконавчому 

комітеті Лиманської міської ради від 03.02.2021 №2, відповідно до ст.15, 118, 125 

Житлового кодексу України, Постанови 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. Виключити з числа службових житлових приміщень Лиманської об’єднаної 

територіальної громади трикімнатну квартиру, розташовану за адресою: Донецька 

область, м. Лиман, вул. Л.Українки, буд. №6, кв. №6, житлова площа 29,8 кв.м. 
 2. Затвердити перелік службових житлових приміщень Лиманської об’єднаної 

територіальної громади у новій редакції, (додається). 
 3. Відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської 

ради (Муравльова) надати житловий ордер Дем’янчук Ользі Євгенівні, склад сім’ї 2 

особи (заявник, син) на житлове приміщення розташоване за адресою: Донецька 

область м. Лиман, вул. Л.Українки, буд. №6, кв. №6, житлова площа 29,8 кв.м. 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сироватську І. Л. 
 

 

 

 Міський голова       О. В. Журавльов 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 2 
 засідання  громадської  житлової комісії при виконавчому комітеті міської 

ради від 03.02.2021 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 

Шуляченко Ірина Олексіївна - начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету міської ради 

 

Порядок денний: 

1. Прийняття на квартирний облік 
2. Звернення Заярної Я.М. 
3. Звернення КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Лиманської міської 

ради 
4. Звернення Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради 

 

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 відповідно наданих заяв Крох Клавдії Петрівни від 

29.01.2021 року, Хамідуліна Романа Олеговича від 01.02.2021 року, Калиновського 

Євгена Михайловича від 01.02.2021 року 
2. Звернення Заярної Яни Михайлівни щодо включення до переліків квартирного 

обліку 
3. Звернення КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Лиманської міської 

ради щодо виключення з числа службових житлове приміщення 
4. Звернення Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради 

щодо виключення з квартирного обліку  Кочеткова Євгена Геннадійовича 



 

ВИРІШИЛИ: 
1. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради прийняти до квартирного 

обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради відповідно заяв: 
2.1. Хамідуліна Романа Олеговича, склад сім’ї 1 особа (заявник), включивши до 

переліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, керуючись п.п.1 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. Крох Клавдію Петрівну, багатодітну сім’ю, склад сім’ї 8 осіб (заявник, донька, 

син, син, син, син, донька, донька) включивши до переліків 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; 
2.3. Калиновського Євгена Михайловича, позбавленого батьківського піклування, 

склад сім’ї 1 особа (заявник), включивши до переліків 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. 
3.Розглянувши звернення Управління соціального захисту населення Лиманської 

міської ради щодо отримання грошової компенсації Кочетковим Євгеном 

Геннадійовичем прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради виключити його 

з квартирного обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради, керуючись 

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; 
4. Відповідно наданої заяви Заярної Яни Михайлівни, ураховуючи рішення 

виконавчого комітету Краснолиманської міської ради від 16.12.2015 №269 “Про 

вирішення житлових питань” включити до переліків громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов та громадян, які мають право на першочергове отримання 

житлової площі; 
5. Відповідно наданого клопотання КНП “Центр медико-санітарної допомоги” від 

29.01.2021 №110 прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради виключити з 

числа службових жилих приміщень Лиманської об’єднаної територіальної громади 

житлове приміщення за адресою: м. Лиман, вул. Лесі Українки, буд. 6 кв. 6. 
 Надати ордер на житлове приміщення Дем’янчук Ользі Євгенівні, склад сім’ї 2 особи 

(заявник, син) за адресою: м.Лиман вул. Л. Українки, б.6 кв.6. 
Заступник міського голови, 
голова комісії                                                                             І.Л.Сироватська 
 

Головний спеціаліст відділу житлово-   
комунального господарства  
виконавчого комітету Лиманської 
міської ради,секретар комісії                                                   О.В.Грецький       



Додаток 
до рішення виконавчого комітету  
Лиманської міської ради 
_________№_____ 

 

П Е Р Е Л І К 
службових житлових приміщень 

Лиманської об’єднаної територіальної громади  
 

№ Місце знаходження  Адреса 

1 м. Лиман вул. Деповська, буд. №1, кв. №8 

2 м. Лиман вул. Привокзальна, буд. №38, кв. №12 

3 м. Лиман вул. Пушкіна, буд. №2а, кв. №1 

4 м. Лиман вул. Пушкіна, буд. №2а, кв. №1-2 

5 м. Лиман вул. Пушкіна, буд. №2а, кв. №1-3 

6 м. Лиман вул. Деповська, буд. №4, кв. №14 

7 м. Лиман вул. Деповська, буд. №4, кв. №5 

8 м. Лиман вул. Пушкіна, буд. №7а, кв. №1 

9 м. Лиман вул. Оборони, буд. №9а, кв. №39 

10 смт Ярова вул. Партизанська, буд. №7 

11 м. Лиман вул. Л. Українки, буд. №6, кв. №21 

12 м. Лиман вул. Оборони, буд. №8а, кв. №102 

13 м. Лиман вул. Ринкова, буд. №12 

14 с. Крива Лука вул. Молодіжна, буд. №12 

15 м. Лиман вул. Київська, буд. №20 

16 м. Лиман вул. К. Гасієва, буд. №12а, кв. №83 

17 м. Лиман вул. Привокзальна, буд. №6, кв. №15 

18 м. Лиман вул. І. Лейко,  буд. №1а, кв.№10 

19 смт Дробишеве вул. Гагаріна, буд. №3 

20 м. Лиман вул. К. Гасієва, буд. №10, кв. №15 

 

 Начальник 
 відділу житлово-комунального  
 господарства виконавчого комітету 
 Лиманської міської ради     О.М.Муравльова  
 

 Керуючий справами     О. В. Погорелов 
 


