
Протокол №6 
засідання конкурсної комісії щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у 2017 році за рахунок коштів 
міського бюджету та субвенції обласного бюджету 

 
 
 
08.10.2017 – 09.10.2017   м.Слов’янськ 
 
 
 
Були присутні: 
  
Воропаєв Віктор Миколайович -  заступник міського голови, голова комісії; 
 
Діденко Дмитро Іванович                 - заступник міського голови, заступник 

голови комісії;  
 
Лічинська Ольга Олександрівна      - головний спеціаліст відділу по оренді, 

придбанню, відчуженню майна комунальної 
власності управління комунальної власності 
Слов’янської міської ради, секретар комісії 

Члени комісії: 
 
 
Заруба Ольга Вікторівна                - в.о. начальника управління житлово-

комунального господарства Слов’янської 
міської ради; 

 
Ковальов Ігор Григорович             - начальник фінансового управління 

Слов’янської міської ради; 
 
Ламєкіна Галина Геннадіївна    - начальник відділу по оренді, придбанню, 

відчуженню майна комунальної власності 
управління комунальної власності 
Слов’янської міської ради; 

 
Пахомов Олександр Вікторович      -  в.о.начальника  управління містобудування 

та архітектури Слов’янської міської ради; 
 
Соколова Олена Сергіївна - начальник служби у справах дітей 

Слов’янської міської ради; 
 
Соболевська Людмила Володимирівна     - заступник начальника – начальник  

відділу опіки та піклування служби у справах 
дітей Донецької обласної державної 
адміністрації, Донецької обласної військово-
цивільної адміністрації; 

 
Стешенко Ганна Володимирівна - начальник відділу  по обліку та розподілу 

житлової площі Слов’янської міської ради; 



 
 
Ярова Альона Леонідівна - в.о.начальника управління комунальної 
 власності Слов’янської міської ради 
 
Були відсутні з поважних причин: 
 
Дуднік Петро Анатолійович       - голова правління громадської організації 

«Центр допомоги молоді» Твоя перемога», 
керівник проекту «Ти будеш Знайдений»; 

 
Усіченко Наталія Миколаївна - начальник юридичного управління 

Слов’янської міської ради. 
 
 

Порядок денний: 
 
 

1. Про надходження конкурсних пропозицій на участь в конкурсі по 
придбанню житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 
осіб з їх числа. 
 
Виступили: Воропаєв В.М., Соколова О.С., Ярова А.Л., Стешенко А.В. , які ознайомили 
присутніх про виконану роботу по організації проведення конкурсу з придбання 
квартир щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа .  

Згідно протокольного доручення засідання конкурсної комісії від 20.10.2017 
управлінням комунальної власності було надано в місцевих друкованих засобах 
масової інформації - газеті «Газета объявлений» та розміщено на сайті Слов’янської 
міської ради оголошення про проведення конкурсу з придбання квартир щодо 
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 
числа, а саме: 
 - однокімнатна квартира житловою площею не менше 18,0 кв.м та не більше                        
27,3 кв.м; 
 - двокімнатна квартира житловою площею не менше 27,0 кв.м  та не більше                    
40,95 кв.м; 
 - чотирикімнатна або п’ятикімнатна квартира житловою площею не менше             
63,0 кв.м та не більше  95,55 кв.м. 

Відповідно до протоколу №2 засідання робочої групи з питань визначення необхідності 
кількості квартир, які планує придбати Слов’янська міська рада у рамках Програми 
«Забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 
числа на 2015-2017 роки у м.Слов’янську»  від 15.09.2017  була визначена середня вартість               
1 кв.м. житла (квартир) на вторинному ринку Слов’янська, які знаходяться в задовільному чи 
доброму житловому стані, а саме: якісний ремонт, метало пластикові вікна, металеві чи 
дерев’яні вхідні  двері, задовільний стан санвузла та сантехніки, що склала  6730 грн. станом на 
15.09.2017 р. 

07.11.2017 року до управління комунальної власності Слов’янської міської ради 
надійшло по одній конкурсній пропозиції на продаж однокімнатної квартири від 
фізичної особи Горбенко Надії Гаврилівни та двокімнатної квартири від фізичної 
особи Червенкової Лілії Миколаївни відповідно. На продаж заявленої чотирикімнатної 
або п’ятикімнатної квартири не надійшло жодної конкурсної пропозиції. 



Згідно Порядку забезпечення житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа у 2017 році за рахунок коштів міського бюджету та субвенцій 
обласного бюджету, затвердженого рішенням виконкому Слов’янської міської ради від 
31.05.2017 №399 (зі змінами), у разі подання лише однієї конкурсної пропозиції, комісія має 
право розглянути її та прийняти рішення про придбання квартири, якщо вона відповідає 
вимогам до житла, що придбається.  
 
Вирішили : Відкрити та розглянути надані конкурсні пропозиції. 

Голосували: «за» - 11, «проти» - 0, «утримались» -0 . 
 
2. Розгляд конкурсної пропозиції, наданої на участь в конкурсі по придбанню 
житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, 
на однокімнатну квартиру. 
 
Слухали: Ярову А.Л. Пропозиція щодо придбання однокімнатної квартири.  
Конкурсна пропозиція надана на участь в конкурсі по придбанню житла для дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа відповідає вимогам, 
визначеним в інформаційному оголошенні про проведення конкурсу та в Порядку 
забезпечення житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 
числа у 2017 році за рахунок коштів міського бюджету та субвенцій обласного бюджету, 
затвердженому рішенням виконкому Слов’янської міської ради від 31.05.2017 №399 (зі 
змінами).  
Однокімнатна квартира, розташована за адресою: м.Слов’янськ, пров.Виноградний, 9/74. 
Загальна площа квартири складає  37,0 кв.м.,  житлова -18,4 кв.м.  
Запропонована вартість 1 кв.м. загальної площі квартири -5794,51 грн. без ПДВ. 
Загальна запропонована вартість квартири – 214397,0 грн. без ПДВ. 
 
Усі члени комісії ознайомилися з документами конкурсної пропозиції, у тому числі із 
фотокартками квартири. 
 
Виступила: Соболевська Л.В. вважаю дана квартира потребує виконання 
косметичного ремонту. 
 
Вирішили :  Придбати зазначену квартиру. 

Голосували: «за» - 11, «проти» - 0, «утримались» -0 . 
 
3. Розгляд конкурсної пропозиції, наданої на участь в конкурсі по придбанню 
житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, 
на двокімнатну квартиру. 
 
Слухали: Ярову А.Л. Пропозиція щодо придбання двокімнатної квартири.  
Конкурсна пропозиція надана на участь в конкурсі по придбанню житла для дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа відповідає вимогам, 
визначеним в інформаційному оголошенні про проведення конкурсу та в Порядку 
забезпечення житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 
числа у 2017 році за рахунок коштів міського бюджету та субвенцій обласного бюджету, 
затвердженому рішенням виконкому Слов’янської міської ради від 31.05.2017 №399 (зі 
змінами).  
 
 



Двокімнатна квартира, розташована за адресою: м.Слов’янськ, вул.Ясна, 25/40.  
Загальна площа квартири складає 44,4 кв.м.,  житлова -27,0 кв.м.  
Запропонована вартість 1 кв.м. загальної площі квартири -6608,99 грн. без ПДВ. 
Загальна запропонована вартість квартири – 293439,00 грн. без ПДВ. 
 
Але в документах, які були надані заявником в конкурсній пропозиції, є розходження між 
площею, зазначеною в технічному паспорті та відомостях з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно, а саме: зазначена житлова площа становить 27 кв.м в технічному паспорті 
та 25,4 кв.м - в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 
 
Усі члени комісії ознайомилися з документами конкурсної пропозиції, у тому числі із 
фотокартками квартири. 
 
Виступив: Воропаєв В.М. У зв’язку з тим, що однією з вимог до придбаваємої 
двокімнатної квартири є вимоги до житлової площі, а саме, не менше 27,0 кв.м, 
пропоную запросити у ФОП Амеліної Маргарити Олександрівни, яка виконала 
технічну інвентаризацію та виготовила технічний паспорт, довідку щодо причин зміні 
житлової площі в технічному паспорті, а саме: довідку про технічні характеристики 
об’єкту нерухомого майна. У зв’язку з цим пропоную зробити перерву до моменту 
надання ФОП Амеліною Маргаритою Олександрівною необхідної довідки. 
 
Вирішили :  Зробити перерву. 
  

Голосували: «за» - 11, «проти» - 0, «утримались» -0 . 
 
 
09.11.2017 м.Слов’янськ 
 
 
Були присутні: 
  
Воропаєв Віктор Миколайович -  заступник міського голови, голова комісії; 
 
Діденко Дмитро Іванович                 - заступник міського голови, заступник 

голови комісії;  
 
Лічинська Ольга Олександрівна      - головний спеціаліст відділу по оренді, 

придбанню, відчуженню майна комунальної 
власності управління комунальної власності 
Слов’янської міської ради, секретар комісії 

Члени комісії: 
 
 
Заруба Ольга Вікторівна                - в.о. начальника управління житлово-

комунального господарства Слов’янської 
міської ради; 

 
Ковальов Ігор Григорович             - начальник фінансового управління 

Слов’янської міської ради; 
 



Ламєкіна Галина Геннадіївна    - начальник відділу по оренді, придбанню, 
відчуженню майна комунальної власності 
управління комунальної власності 
Слов’янської міської ради; 

 
Пахомов Олександр Вікторович      -  в.о.начальника  управління містобудування 

та архітектури Слов’янської міської ради; 
 
Соколова Олена Сергіївна - начальник служби у справах дітей 

Слов’янської міської ради; 
 
Соболевська Людмила Володимирівна     - заступник начальника – начальник  

відділу опіки та піклування служби у справах 
дітей Донецької обласної державної 
адміністрації, Донецької обласної військово-
цивільної адміністрації; 

 
Стешенко Ганна Володимирівна - начальник відділу  по обліку та розподілу 

житлової площі Слов’янської міської ради; 
 
 
Ярова Альона Леонідівна - в.о.начальника управління комунальної 
 власності Слов’янської міської ради 
 
Були відсутні з поважних причин: 
 
Дуднік Петро Анатолійович       - голова правління громадської організації 

«Центр допомоги молоді» Твоя перемога», 
керівник проекту «Ти будеш Знайдений»; 

 
Усіченко Наталія Миколаївна - начальник юридичного управління 

Слов’янської міської ради. 
 
Запрошені: - Тищенко О.С. – заступник начальника 

юридичного управління Слов’янської міської 
ради 

 
1. Про результати розгляду довідки про технічні характеристики об’єкту 
нерухомого майна – двокімнатної квартири. 
 
Виступила: Ярова А.Л. До управління комунальної власності Слов’янської міської 
ради була додана заявником необхідна довідка про технічні характеристики об’єкту 
нерухомого майна. В довідці вказано, що житлова площа квартири збільшилась на           
1,6 кв.м в наслідок демонтажу не капітальної перегородки між кладовою та житловою 
кімнатою, який не є самовільним і дозволу не потребує. 
Таким чином, житлова площа даної квартири становить 27,0 кв.м, що відповідає 
заявленим в оголошенні вимогам до даної квартири. 
 
Вирішили :  Придбати зазначену квартиру. 

Голосували: «за» - 11, «проти» - 0, «утримались» -0 . 



2.  Розгляд питання про повторну публікацію оголошення. 

 
Виступив: Воропаєв В.М. У зв’язку з тим, що на розгляд комісії не надійшло жодної 
конкурсної пропозиції з продажу чотирикімнатної або п’ятикімнатної квартир 
пропоную замість цих квартир придбати 2 квартири з меншою площею для наступних 
по черзі  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. 
 
Виступила: Стешенко Г.В. Тищенко О.С.   Кількість квартир, яку планує придбати 
Слов’янська міська рада у рамках програми «Забезпечення житлом дітей – сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2015 – 2017 роки у 
м.Слов’янськ», визначається в протоколі робочої групи, який затверджується 
рішенням виконавчого комітету Слов’янської міської ради. Згідно ЗУ «Про доступ до 
публічної інформації» рішення необхідно оприлюднити за 20 робочих днів до його 
прийняття. Таким чином, змінити кількість квартир та придбати їх у термін до кінця 
2017 року не  є неможливим у зв’язку із закінченням бюджетного року. 

 
Виступила Соколова О.С. Запропонувала надати повторне оголошення про 
проведення конкурсу з придбання чотирикімнатної або п’ятикімнатної квартири в 
друкованих засобах масової інформації – газеті «Газета объявлений», та розмістити на 
сайті Слов’янської міської ради. 
 
Вирішили :   
 
Доручити управлінню комунальної власності Слов’янської міської ради надати повторне 
оголошення про проведення конкурсу з придбання чотирикімнатної або 
п’ятикімнатної квартири в друкованих засобах масової інформації – газеті «Газета 
объявлений», та розмістити на сайті Слов’янської міської ради. 

Голосували: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» -1. 

 
Голова комісії    Воропаєв В.М. 

 
Заступник голови комісії    Діденко Д.І. 

 
Секретар комісії    Лічинська О.О. 
 
Члени комісії:    Заруба О.В. 

 
   Ковальов І.Г. 
 
   Ламєкіна Г.Г. 

 
   Пахомов О.В. 

 
   Соколова О.С. 

 
   Соболевська Л.В. 

 
   Стешенко Г.В. 
 
   Ярова А.Л. 


