
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04.08.2017       Ужгород     № 238 

 

Про  укладення  договору  найму, 

прийняття на квартирний облік 

 

 

       Відповідно до  статті 59 Закону України   «Про  місцеве  самоврядування в 

Україні», керуючись Житловим  кодексом Української РСР,  Правилами обліку  

громадян,  які потребують поліпшення житлових умов та надання їм  житлових 

приміщень (зі змінами та доповненнями), розглянувши пропозиції громадської  

комісії з розгляду  житлових   питань, виконком міської ради  ВИРІШИВ: 

 

   1.  Укласти договір найму: 

 

         1.1. З  гр. Стромовичем Андрієм Андрійовичем,  тимчасово непрацюючим.                                                                                                                    

На  квартиру   по  *****,   що  складається з однієї  кімнати житловою площею 

22,00 кв. м. 

Склад сім’ї  – 1 особа.    

Договір  найму  укласти  у  зв’язку   зі   смертю    основного     квартиронаймача       

гр. Славік Марії Миколаївни,    співмешканки   батька гр. Стромовича А. А.,   та   

згідно  з   поданими документами. 

(Актовий запис № 239 від 27.02.2017 р.). 

 

 

        2. Двокімнатну  квартиру  № 3 по  вул. Романа Шухевича (Лавріщева), б. 2  

житловою   площею  26,80 кв. м    закріпити  за  Управлінням  Служби  безпеки 

України в Закарпатській області як службову. 

     Підстава: лист № 58/1970  21.07.2017. 

     Квартира звільнена після смерті основного квартиронаймача гр. Йолича І. Д. 

 

 

3. Прийняти на квартирний облік: 

 

       3.1.  Гр. Лешко Оксану Іванівну,  медичну сестру хірургічного відділення 

центральної    міської      клінічної     лікарні,       яка   проживає   із   сім’єю  у 
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однокімнатному    власному    будинку   житловою   площею   16,00  кв. м  по 

вул. Дубовій, 18. 

  Склад сім’ї  –  4 особи (вона, син, дочка, онук). 

 

 

      3.2.  Гр. Коцюрубу Дениса Валерійовича,  військовослужбовця  п/п. В4680,   

який  проживає  у  гуртожитку  по   вул. Другетів, 91, із включенням у списки 

першочерговиків,  як  учасника бойових  дій  (учасник АТО). 

Підстава:   посвідчення серія АА № 359198 від 17.11.2015 р.   

  Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

        3.3.  Внести   до   складу   сім’ї    гр. Караїм  Олександри  Василівни,   яка 

перебуває на квартирному обліку з  21.11.2012 р.,      дочку – гр. Караїм Дарію 

Сергіївну, 2013 р. н. 

 Склад сім’ї – 2 особи (вона, дочка). 

 

        3.4.  Внести до складу сім’ї гр. Новікової Ірини Сергіївни,   яка перебуває 

на квартирному обліку з 23.11.2016 р., сина –гр. Новікова Олега Максимовича,  

2017 р. н. 

 Склад сім’ї – 4 особи (вона, чоловік, 2 сини). 

 

3.5.  Гр. Шовша Юрія Івановича,  2000   р. н.,      вихованця Перечинської  

загальноосвітньої   школи – інтернату,   як   дитину   позбавлену батьківського 

піклування,      із   включенням   у   списки   позачерговиків  на  підставі  ст. 71  

Житлового кодексу, п. 15 Правил обліку громадян,які потребують поліпшення 

житлових умов та надання  їм  житлових   приміщень,   клопотання  служби  у  

справах  дітей  від  27.07.2017 р. № 359/12.   

 Склад сім’ї – 1 особа. 

 

3.6.  Гр. Шовша Івана Івановича, 2002   р. н.,      вихованця   Перечинської  

загальноосвітньої   школи – інтернату,   як   дитину   позбавлену батьківського 

піклування,      із   включенням  у  списки   позачерговиків  на  підставі    ст. 71  

Житлового кодексу, п.15 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових  умов  та надання  їм  житлових  приміщень,   клопотання  служби  у  

справах  дітей  від  27.07.2017 р. № 360/12.   

 Склад сім’ї – 1 особа. 

 

3.7.  Гр. Шевченка  Віталія  Віталійовича,         2002   р. н.,        вихованця 

Перечинської  загальноосвітньої   школи – інтернату,   як   дитину   позбавлену 

батьківського піклування, із включенням у списки позачерговиків  на  підставі  

ст. 71  Житлового   кодексу,   п. 15   Правил  обліку  громадян,  які потребують  

поліпшення житлових умов та надання  їм  житлових  приміщень,  клопотання  

служби  у  справах  дітей  від  27.07.2017 р. № 361/12.   

 Склад сім’ї – 1 особа. 
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          4.  Затвердити рішення житлової комісії  Управління   державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській  області  (протокол № 21 від 

20.07.2017)   про  прийняття  на  квартирний   облік   гр. Коваленка Олександра 

Васильовича. 

           Підстава:   лист  Управління  ДСНС  України   у  Закарпатській   області 

№  01/22/2978  20.07.2017.            

       

 

       5.   Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на міського голову.    

 

 

 

 

 Міський  голова                                                                                      Б. Андріїв 

 

 
 


