
   

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_____________                                                                                № ______ 

м. Лиман 
 

Про вирішення житлових 

питань 

 

Розглянувши протокол засідань громадської житлової комісії при виконавчому 

комітеті Лиманської міської ради від 14.02.2020 №2, 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, керуючись ст.ст. 30, 40 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
1.Прийняти на квартирний облік при виконавчому комітеті Лиманської міської ради: 
1.1. Собакар Сергія Павловича, склад сім’ї — 2 особи (заявник, дружина), внутрішньо 

переміщену особу, учасника бойових дій, включивши в перелік громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов та в перелік 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. Лиманську Таісію Володимирівну, склад сім’ї — 4 особи (заявник, син, син, 

донька), багатодітна сім’я, включивши в перелік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов та в перелік громадян, які мають право на першочергове 

отримання житлової площі п.п.1 ст.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. Вивести з облікової справи квартирного обліку Бардової Валентини Миколаївни, 

Лиманську Юлію Володимирівну, згідно наданої заяви, до окремої облікової справи 

присвоївши номер загальної черги “44 а”. 
Склад сім’ї: 
- Лиманська Юлія Володимирівна, склад сім’ї 3 особи (заявник, донька, син). 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Муравльову О.М. 
 

 Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан 



ПРОТОКОЛ № 2 
 засідання  громадської  житлової комісії при виконавчому комітеті міської 

ради від 14.02.2020 року 
 

Муравльова Олена Миколаївна                - заступник міського голови,           

                                голова 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 
 

 

Роменська Валентина Миколаївна           - головний спеціаліст відділу економічного 

                      розвитку та торгівлі виконавчого комітету 

            міської ради 
 

Шепілов Дмитро Олександрович             - директор КП “Лиманський СЄЗ” 
 

Шуляченко Ірина Олексіївна                    - начальник юридичного відділу виконавчого 

            комітету міської ради 
 
ПРИСУТНІ: 

Слєпцов А.О.       - директор Лиманського міського центру  

           соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді 

Порядок  денний: 

1. Розгляд звернення щодо прийняття на квартирний облік Собакар С.П. 
2. Розгляд звернення щодо прийняття на квартирний облік Лиманської Т.В. 
3. Розгляд звернення Бардової В.М. та Лиманської Ю.В. щодо виділення до окремої 

облікової справи Лиманської Ю.В. та членів її сім’ї. 
4. Розгляд звернення ГУНП в Донецькій області щодо визначення житла службовим. 
 
СЛУХАЛИ: 
Муравльову Олену Миколаївну 
1. Розгляд звернення щодо прийняття на квартирний облік Собакар С.П. 
2. Розгляд звернення щодо прийняття на квартирний облік Лиманської Т.В. 
3. Розгляд звернення Бардової В.М. та Лиманської Ю.В. щодо виділення до окремої 

облікової справи Лиманську Ю.В. та членів її сім’ї. 
4. Розгляд звернення ГУНП в Донецькій області щодо визначення житла службовим. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради прийняти на квартирний облік 

при виконавчому комітеті Лиманської міської ради: 
1.1. Собакар Сергія Павловича, склад сім’ї — 2 особи (заявник, дружина), внутрішньо 

переміщену особу, учасника бойових дій, включивши в перелік громадян, які 



потребують поліпшення житлових умов та в перелік 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. Лиманську Таісію Володимирівну, склад сім’ї — 4 особи (заявник, син, син, 

донька), багатодітна сім’я, включивши в списки громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов та в списки громадян, які мають право на першочергове отримання 

житлової площі п.п.1 ст.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. Прохати виконавчий комітет міської ради вивести з облікової справи квартирного 

обліку Бардової Валентини Миколаївни, Лиманську Юлію Володимирівну, згідно 

наданої заяви, до окремої облікової справи присвоївши номер загальної черги “44 а”. 
Склад сім’ї: 
- Лиманська Юлія Володимирівна, склад сім’ї 3 особи (заявник, донька, син). 
3. Розглянувши звернення ГУНП в Донецькій області щодо визначення житла за 

адресою м.Лиман вул.К.Гасієва б.18 кв.3 службовим житлом ГУНП в Донецькій 

області, комісія шляхом обговорювання прийняла рішення, звернутися до ГУНП в 

Донецькій області з наступним питанням: 
         - “у зв’язку з технічно та санітарно неналежним станом зазначеного житла, 

ГУНП в Донецькій області розглянути можливість надати згоду на приведення житла 

в належний стан. У разі позитивної відповіді ГУНП в Донецькій області комісія з 

додержанням Житлового кодексу Української РСР та Постанови Ради міністрів 

Української РСР від 04.02.1988 р. №37 “Про службові жилі приміщення”, буде 

розглянуто рішення про включення зазначеного приміщення до числа службових 

ГУНП в Донецькій області на виконавчий комітет Лиманської міської ради”.  
 

 

Заступник міського голови, 
голова комісії                                                                             О.М.Муравльова 
 

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


