
   

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_____________                                                                                      №______ 

м. Лиман 
 

Про включення до числа службових 

житлових приміщень Лиманської 

об’єднаної територіальної громади  

 

Розглянувши клопотання організацій, підприємств, установ Лиманської 

об’єднаної територіальної громади, керуючись ст.15, 118 Житлового кодексу 

Української РСР, Постанови Ради міністрів Української РСР від 04.02.1988 р. №37 

“Про службові жилі приміщення”, рішенням виконавчого комітету Лиманської міської 

ради від 19.09.2018 №293 “Про затвердження Положення про порядок надання та 

користування службовими жилими приміщеннями, які належать Лиманській 

об’єднаній територіальній громаді” та ст.ст. 30, 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
1. Включити до числа службових житлових приміщень Лиманської об’єднаної 

територіальної громади: 
1.1. житловий будинок з господарськими будівлями та  спорудами, розташований за 

адресою: Донецька область, Лиманський район, смт.Дробишеве вул.Гагаріна, б.3, 

загальна площа 73,0 кв.м., житлова площа 36,1 кв.м. 
1.2. двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: Донецька область, м.Лиман 

вул.І.Лейка, б.1а кв.10, загальна площа 46,2 кв.м., житлова площа 28,4 кв.м. 
2. Затвердити перелік службових житлових приміщень Лиманської об’єднаної 

територіальної громади у новій редакції, згідно додатку    
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Сироватську І.Л. 
 

 

   Міський голова                                                                             О.В.Журавльов 

 

 

 

 

 

 



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.Л.Українки 6 кв.6 

2 м.Лиман вул.Деповська 1 кв.8 

3 м.Лиман вул.Привокзальна 38 кв.12 

4 м.Лиман вул.Пушкіна 2а кв. 1 

5 м.Лиман вул.Пушкіна 2а кв.1-2 

6 м.Лиман вул.Пушкіна 2а кв.1-3 

7 м.Лиман вул.Деповська б.4 кв.14 

8 м.Лиман вул.Деповська б.4 кв.5 

9 м.Лиман вул.Пушкіна б.7а кв.1 

10 м.Лиман вул.Оборони б.9а кв.39 

11 смт.Ярова вул.Партизанська б.7 

12 м.Лиман вул.Л.Українки б.6 кв.21 

13 м.Лиман вул.Оборони б.8а кв.102 

14 м.Лиман вул.Ринкова б.12 

15 с.Крива Лука вул.Молодіжна б.12 

16 м.Лиман вул.Київська б.20 

17 м.Лиман вул.К.Гасієва б.12а кв.83 

18 м.Лиман вул.Привокзальна б.6 кв.15 

19 м.Лиман вул.І.Лейко 1а кв.10 

20 смт.Дробишеве вул.Гагаріна б.3 

21 м.Лиман вул.І.Лейка б.1а кв.10 

 

 

 В.о.начальника  
 відділу житлово-комунального  
 господарства виконавчого комітету 
 Лиманської міської ради     І.В.Сердюк 
 

 

 Керуючий справами     О.В.Погорелов 
 


