
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
                                                                                                                         №  ______ 

     м. Лиман 
 

 

 Про переведення садового 

будинку № 32  у житловий 

будинок, який розташований 

в садовому товаристві 

“Зелений яблуневий сад” в                       

місті Лиман  Донецької 

області 

 
              

 
 
 Розглянувши заяву гр. Святченко Алли Станіславівни від 23.10.2019 з 

проханням перевести садовий будинок № 32, який розташований в садовому 

товаристві “Зелений яблуневий сад” в місті Лиман  Донецької області та належить 

йому на праві приватної власності у житловий будинок, наданий звіт про проведення 

технічного огляду вищезазначеного дачного (садового) будинку, щодо відповідності 

державним будівельним нормам та можливості його переведення у житловий будинок, 

керуючись Постановою Кабінету Міністрів України  від 29.04.2015р. № 321,  ст. 8-1 

Житлового кодексу України  та ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

 1. Перевести  садовий будинок № 32, який розташований в садовому товаристві 

“Зелений яблуневий сад” в місті Лиман  Донецької області у житловий будинок . 
 2. Запропонувати гр.  Святченко Аллі Станіславівні звернутися до 

реєстраційної служби виконавчого комітету Лиманської міської ради для внесення 

змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо 

переведення садового будинку у житловий згідно п.1 даного рішення. 
 3. Рекомендувати гр. Святченко Аллі Станіславівні після внесення змін до 

записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно привести 

правовстановлюючи документи на земельну ділянку у відповідність згідно діючого 

законодавства. 
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Муравльову О.М. 
 

 

Міський голова        П.Ф.Цимідан 



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   №________ 

     м. Лиман 
 

 

 Про переведення садового 

будинку № 32  у житловий 

будинок, який 

розташований в садовому 

товаристві “Зелений 

яблуневий сад” в                       

місті Лиман  Донецької 

області 

 
               

 
У З Г О Д Ж Е Н О: 

Перший заступник міського голови 

 

Ю.А. Драч 

 

 

Заступник міського голови  
 

О.М. Муравльова  

 

Відділ містобудування та архітектури 
 

      
О.Г. Шпак 
 

Юридичний відділ 

 

І.О.Шуляченко 

 

Відділ організаційної роботи та внутрішньої політики 

 

Л.В.Івченко 

 

Загальний відділ 

 

О.В. Донцова 

 

Керуючий справами Р.О. Малий 

 


