
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ 
  _________                                                                                                    № _____ 

     м. Лиман 
 

 Про надання дозволу на 

перепланування квартири 

№ 12 шляхом улаштуван-

ня балкону у житловому 

будинку № 7 А по вулиці 

Пушкіна в місті Лиман 

Донецької області  

 
                        

  
 До виконавчого комітету Лиманської міської ради звернулася гр.Рибіна Любов 

Олександрівна, яка мешкає за адресою: Донецька область, місто Лиман,                        

вулиця Пушкіна, будинок 7 А, квартира 12, з заявою про перепланування квартири № 

12 шляхом улаштування балкону у житловому будинку № 7 А по вулиці Пушкіна  в  

місті Лиман Донецької області.  
 Зазначена квартира належить на праві приватної власності згідно свідоцтва про 

право власності на житло від 18.01.2002р. Рибіній Л.О., Коломієць Л.В. та Коломієць 

Н.О. 
  Керуючись Законами України «Про приватизацію державного житлового фон-

ду», «Про регулювання містобудівної діяльності», Житловим Кодексом України, Пра-

вилами користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 №572, Правилами утримання 

жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених Наказом Державного ко-

мітету України з питань житлово – комунального господарства від 17.05.2005 №76 та 

ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконком міської ради, 
 

ВИРІШИВ : 
 
 1.Надати  дозвіл  на перепланування квартири № 12 шляхом улаштування бал-

кону у житловому будинку № 7 А по вулиці Пушкіна  в  місті Лиман Донецької облас-

ті  області згідно представленого проекту. 
 2.Гр. Рибіній Л.О. будівельні роботи проводити в установленому законодавст-

вом порядку. 
 3.Рекомендувати гр. Рибіній Л.О., після виконання перепланування квартири 

внести зміни в матеріали технічної інвентаризації та провести реєстрацію права влас-

ності в установленому законодавством порядку. 
 

 

Міський голова                                         П.Ф.Цимідан 
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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 

 

 

 

 


