
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про оформлення проживання 

мешканців у гуртожитку по *** 

 

            Відповідно до статей 30 та 59 частини 6  Закону України   «Про місцеве  

  самоврядування  в  Україні»,  рішення  II сесії  VIII  скликання  Ужгородської  

  міської  ради  23.02.2021  № 118     «Про  передачу  гуртожитку  в  оперативне  

  управління та дозвіл на приватизацію»,  розглянувши  звернення  будинкового 

  комітету «***»  02.06.2021, рішення загальних зборів мешканців   гуртожитку   

  по      ***,    протокол   22.05.2021,    ордери   Державної  служби   України   з  

  надзвичайних    ситуацій,    технічні   паспорти   на   житлові   приміщення   в  

  гуртожитку,  пропозиції  громадської  комісії  з  розгляду  житлових   питань,   

  виконком міської  ради  ВИРІШИВ:  

         

1. Оформити проживання мешканців у займаних житлових приміщеннях 

гуртожитку за адресою:  ***:  

 

 1.1. У житловому приміщенні/блоці №*** загальною площею 74,20 кв. м,  

який складається з двох кімнат   житловою  площею  26,20 кв. м  гр. Крупніка 

Вячеслава Ярославовича зі складом сім’ї – 3 особи (він, дружина–гр. Крупнік 

Галина Володимирівна, син – гр. Крупнік Данило Вячеславович). 

 

1.2. У житловому приміщенні/блоці №*** загальною площею  47,90 кв. м,  

який     складається     з     двох     кімнат     житловою      площею    33,00 кв. м  

гр. Волошанського  Ярослава   Петровича   зі   складом   сім’ї – 4 особи    (він, 

дружина – гр. Волошанська  Олена  Володимирівна,   син – гр. Волошанський 

Олексій Ярославович, син – гр. Волошанський Максим Ярославович). 

 

 1.3. У житловому приміщенні/блоці №*** загальною площею 27,40 кв. м,  

який  складається  з  однієї  кімнати  житловою  площею 11,20 кв. м     гр. Кос  

Володимира  Васильовича  зі складом  сім’ї – 3 особи  (він,  дружина – гр. Кос 

Маріанна Іванівна, дочка – гр. Кос Маріанна Володимирівна). 



 

1.4.  У житловому приміщенні/блоці №*** загальною площею 22,90 кв. м,  

який складається з однієї кімнати житловою площею  12,60 кв. м   гр. Ліскова 

Андрія Валерійовича – 1 особа. 

 

1.5.  У житловому приміщенні/блоці №***   загальною площею  43,00 кв. м,  

який складається з однієї кімнати житловою площею 18,40 кв. м гр. Микульшин 

Віктора Миколайовича  зі складом сім’ї–3 особи (він, дружина – гр. Микульшин 

Віталія Юріївна, дочка – гр. Пронай-Хрептак Кристина Василівна). 

 

1.6.  У житловому приміщенні/блоці №*** загальною площею 40,30 кв. м,  

який     складається   з    однієї    кімнати      житловою    площею    19,60 кв. м 

гр. Брийовського Юрія Васильовича  зі складом сім’ї – 4 особи (він, дружина – 

гр. Брийовська Оксана Богданівна,   син – гр. Брийовський Андрій Юрійович, 

дочка – гр. Брийовська Руслана Юріївна). 

 

1.7.  У житловому приміщенні/блоці №*** загальною  площею  29,10 кв. м,  

який складається з однієї кімнати  житловою площею 14,30 кв. м гр. Прокопика 

Володимира Йосиповича зі складом сім’ї – 3 особи (він, дружина–гр. Прокопик 

Марія Олексіївна, дочка – гр. Прокопик Оксана Володимирівна). 

 

2.    Будинковому комітету «***»  укласти договори житлового найму з 

мешканцями будинку  по ***.   

 

3.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти  на  заступника  міського  

голови  І. Шимона.   

 

 

Міський  голова                                                                            Богдан АНДРІЇВ 

 
 


