
                      

                    

                                  П Р О Т О К О Л 
засідання громадської комісії по житлових питаннях 

                                                                         «06» л ю т о г о  2020 р.    

                                     
                                                   Голова  комісії:            Гомонай В.В.                 

                                                   Заст.голови комісії:     Захарець В.Г.                  

                                                   Члени комісії:              Бабидорич В.І.                  

                                                                                          Біксей А.Б.  

                                                                                          Геворкян Д.С.                        

                                                                                          Гудманян Г.А. 

                                                                                          Кравчук В.В.                         

                                                                                          Папай М.Б.  

                                                                                          Пекар В.І.                                

                                                                                          Сосновський О.В.                

                                                                                          Шанта С.І.  

                                                   

                                                        Всього 11 членів комісії, з них присутні – 9 

 

     Питання, що виносяться на розгляд:  

Про укладення договорів найму, 

видачу ордера, 

квартирний облік, 

надання соціального житла, 

приватизацію державного житлового фонду. 

 

       Відповідно до статей 30, 59 Закону України  «Про  місцеве  самоврядування  

в  Україні»,  Закону  України     «Про   адміністративні   послуги»,      керуючись 

Житловим  кодексом  Української   РСР,      Правилами   обліку   громадян,   які   

потребують поліпшення  житлових  умов  та  надання  їм  житлових  приміщень  

(зі  змінами та доповненнями),      розглянувши   заяви   громадян  та  матеріали,  

що  надійшли  у  відділ  обліку, розподілу та приватизації житла    департаменту 

міського господарства,   громадська  комісія по житлових  питаннях  виконкому   

вирішила   рекомендувати    виконавчому   комітету   міської   ради   затвердити 

пропозиції комісії: 

 

1. Про укладення договорів найму : 

 

         1.1. З гр. Іванчиком Володимиром Іллічем, тимчасово непрацюючим.             

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

18,00 кв. м. Склад сім’ї – 1 особа. 

Договір  найму  укласти  згідно  зі  списком  мешканців  будинку  на  укладення 

договорів  найму  після   реконструкції   гуртожитку,   затвердженим   рішенням 

зборів мешканців, протокол 10.08.2018 № 6, та згідно з поданими документами. 
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1.2. З гр. Немеш  Гульнарою  Робертівною,  тимчасово  непрацюючою.                                                                                            

На  квартиру   ***,     що   складається  з  двох   кімнат    житловою    площею 

28,00 кв. м. 

Склад сім’ї – 3 особи (вона, чоловік – Немеш Степан Іштванович, син – Немеш 

Денис Степанович). 

Договір найму укласти у зв’язку зі зняттям з реєстрації (03.11.1992)  основного 

квартиронаймача гр. Байгузина Геннадія Фаритоновича, колишнього   чоловіка 

гр. Немеш Г. Р.,   та  згідно  з  поданими документами. 

 

         1.3.  Вилучити   з   числа   службових  квартиру   по  ***,    яка    рішенням   

виконкому 28.11.2018  № 340 була закріплена  за  прокуратурою   Закарпатської   

області,  як службова, та укласти договір найму  з гр. Соколовим Андрієм 

Володимировичем,  начальником  відділу  організації  діяльності у сфері 

запобігання та протидії корупції управління представництва інтересів держави 

в суді прокуратури Закарпатської області.    

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

15,02 кв. м. 

Склад сім’ї – 3  особи   (він,   дружина  –  Соколова Юлія Валеріївна,    дочка – 

Соколова Злата Андріївна).    

Договір  найму  укласти на підставі листа прокуратури Закарпатської області 

16.12.2019   № 13/3-81 вих.19, рішення житлово - побутової комісії (протокол 

06.12.2019 № 02/2019), згідно з поданими документами. 

          В органах прокуратури гр. Соколов А. В. працює з 2003 року. 

 

За винесення проекту рішення на засідання виконкому, голосували  - 

одноголосно. 

 

              Питання на обговорення: Розподіл однокімнатної квартири серед 

інвалідів афганської війни. 

 

            Згідно списків воїнів-інтернаціоналістів, які отримали інвалідність і 

мають право на позачергове поліпшення житлових умов першим на 

квартирному обліку перебуває сім’я Довганича Володимира Михайловича.     

             Однак, вивчивши матеріали облікової справи виявлено, що питання 

надання однокімнатної квартири за адресою *** сім’ї інваліда Ш групи 

афганської війни  Довганича Володимира Михайловича станом на 06.02.2020 р. 

не може бути розглянуто, у зв’язку з : 

-  відсутністю в обліковій справі  поновлених  документів,  які  характеризують   

реальний стан  умов   проживання  та  фактичний  склад  сім’ї  на сьогоднішній  

день (остання довідка за формою 2011 р.), 

-  наявною інформацією у реєєстрі речових прав щодо здійснення реконструкції    

житлових приміщень, де  проживає сім’я  за  адресою: *** (*** - згідно реєстру) 

з  розширенням  площ (об’єкт в експлуатацію не зданий),  

- відсутністю можливості визначити розмір необхідного для забезпечення сім’ї 

житлового приміщення. 
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      Попередження про необхідність поновлення документів було здійснено в 

письмовій та усній формі. 

      Працівниками ДАБК проведено обстеження об’єкту нерухомості,    про що 

комісії надані фотографії та інформація про закінчення дозволу на будівництво  

та реконструкцію.У зв’язку з цим комісією доручено ДАБК здійснити перевірку  

     АПБ  ознайомлено  членів  комісії  з  наявними   матеріалами   щодо   рекон-

струкції об’єкту в інвентарній справі будинку. 

     Виходячи з вищенаведеного, вирішено питання  забезпечення  сім’ї  інваліда 

Ш групи афганської війни Довганича В. М відкласти до повного впорядкування 

ним документів в обліковій справі (про що його повідомлено по телефону).  

 

           За дану пропозицію голосували – одноголосно. 

 

     Другим у списках воїнів-інтернаціоналістів, які отримали інвалідність і 

мають право на позачергове поліпшення житлових умов рахується  Санаров 

Андрій Віталійович. 

     

        В и р і ш и л и :                 2. Видати ордер: 

 

         Санарову  Андрію  Віталійовичу,   особі  з  інвалідністю  ІІ  групи  з числа 

учасників бойових дій на території інших держав, який проживає  у гуртожитку 

по  ***. 

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

13,40 кв. м, кухні і ванної. Склад сім’ї – 1 особа.    

Ордер   видати  згідно  зі  списками  позачерговиків,    як особі з інвалідністю ІІ 

групи   з   числа учасників бойових  дій на території  інших  держав, відповідно  

до  вимог Закону України  «Про статус ветеранів війни,  гарантії їх соціального 

захисту», із зняттям з квартирного обліку. 

 

За винесення проекту рішення на засідання виконкому, голосували  - 

одноголосно.  

                      3. Квартирний облік: 

 

 Прийняти на квартирний облік: 

 

         1.1. Гр. Німець Олену Михайлівну, завідувача сектору правового забезпе-

чення  управління  патрульної   поліції  в Закарпатській  області  Департаменту 

патрульної  поліції,  яка   зареєстрована   із  сім’єю  у  однокімнатній   квартирі 

житловою площею 12,00 кв. м  по ***.   

         Склад сім’ї  –  3 особи (вона, чоловік, дочка). 

 

         1.2. Гр. Грінвальд Богдану Іванівну,     фармацевта   ТОВ   «БМ&Н»,   яка    

зареєстрована у гуртожитку по ***.  Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

         1.3. Гр. Фалес Юлію Зіновіївну, 2003 р. н, вихованку  ***, як  дитину,  

позбавлену  
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батьківського  піклування,    із включенням у списки позачерговиків на підставі 

ст. 33  Закону  України    «Про  забезпечення   організаційно –  правових   умов 

соціального    захисту    дітей – сиріт   та   дітей,    позбавлених     батьківського 

піклування»,    ст. 46   Житлового  кодексу, п. 15  Правил обліку громадян,    які  

потребують  поліпшення  житлових  умов   та надання їм житлових  приміщень, 

листа служби у справах дітей 04.02.2020  № 68/23-20.  Склад сім’ї – 1 особа. 

 

         1.4.  Гр. Шимона Сергія Івановича,   інспектора   управління   патрульної   

поліції  в  Закарпатській  області   Департаменту   патрульної   поліції,    який   

зареєстрований у двокімнатній квартирі по  ***, де на житловій площі 28,79 кв. 

м. проживає 8 осіб.  Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

                             2.  Внести зміни до списків черговості: 

 

        2.1. До складу сім’ї гр. Шишканинця Сергія Васильовича,  який перебуває 

на квартирному обліку у  списку  позачерговиків  з  13.04.2016 р.,  як   учасник   

бойових дій,  який отримав інвалідність  II групи  під час виконання обов’язків  

військової  служби  в  зоні  АТО,   включити  дочку – гр. Шишканинець Софію 

Сергіївну, 2019 р .н.  Склад сім’ї – 5 осіб (він, дружина, дочка, 2 сини дружини). 

 

        2.2. До складу сім’ї гр. Копчанського Миколи Юрійовича,  який перебуває 

на квартирному обліку у  списку  позачерговиків з  11.10.2017 р.,   як   учасник   

бойових дій,  який отримав інвалідність II групи  під час виконання обов’язків  

військової  служби  в  зоні  АТО,  включити  сина – гр. Копчанського  Микиту 

Миколайовича, 15.01.2020 р. н.  Склад сім’ї – 3 особи (він, дружина, син). 

 

        2.3.  До складу сім’ї гр. Цуркан (Макуркіна)  Анастасії Олександрівни,  яка 

перебуває на квартирному обліку у загальному списку з 29.05.2013 р. включити  

дочку–гр. Макуркіну Ангеліну Модестівну, 2013 р.н. 

Склад сім’ї – 2 особи (вона, дочка). 

 

                2.4.  До складу  сім’ї  гр. Вайди Вікторії Густавівні,   яка   перебуває  на   

квартирному обліку у загальних списках  з  18.01.2011  р.,  включити  сина – 

         гр. Вайду Нікіту Артемовича,  2018 р. н, із внесенням у списки  першочерго- 

виків, як багатодітну сім’ю. Склад сім’ї – 5 осіб (вона, чоловік, 3 сини). 

 

         2.5. У   зв’язку   зі   зміною   групи    інвалідності   рахувати    гр. Кирлика 

Владислава  Васильовича  у  списку   позачерговиків,   як  особу,  яка  отримала 

інвалідність  ІІ  групи  під  час  виконання  обов’язків  військової  служби в зоні  

АТО.  Склад сім’ї – 3 особи (він, дружина, син). 

Підстава:   посвідчення   серія   А   №  002524   від   29.01.2020 р.  та   заява  від 

30.01.2020 р.  У списку позачерговиків перебуває з 08.06.2016 р.  
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         2.6. У зв’язку  зі  зміною  групи  інвалідності   рахувати    гр. Звездьонкіна  

Ігоря Анатолійовича у списку позачерговиків,  як особу,  яка отримала інвалід- 

ність  ІІ  групи  під  час  виконання  обов’язків  військової  служби в зоні  АТО.                

         Склад сім’ї – 1 особа. 

Підстава:   посвідчення   серія   А   №  002528   від   05.02.2020 р.  та   заява  від 

05.02.2020 р.  У списку позачерговиків перебуває з 13.06.2017 р.  

 

          2.7. У   зв’язку   зі   зміною   групи    інвалідності   рахувати гр. Кодирова 

Шухрадшона  Адіхамовича  у  списку  позачерговиків,   як  учасника  ліквідації     

наслідків   аварії  на   Чорнобильській  АЕС   (I категорія),    який         отримав 

інвалідність ІІ гр. Склад сім’ї – 6 осіб (він, дружина, син, дочка, онук, онучка). 

Підстава:   посвідчення   серія   А   №  017587   від   26.02.2019 р. 

У списку позачерговиків перебуває з 03.09.2014 р.  

 

         2.8. Переоформити черговість  після  смерті  гр. Неймета Степана Степа-

новича,      який    перебував    на   квартирному   обліку   з   08.12.2011 р.,   на 

гр. Камінську Надію Петрівну, опікуна,  яка відповідно до рішення виконкому 

08.05.2018  № 135 діє  в  інтересах  неповнолітніх дітей, а саме: Неймет Каріни 

Юріївни, 2004 р. н, Неймета Олександра Юрійовича, 2006 р. н, Неймет Тетяни 

Юріївни, 2008 р. н. 

 

3. Відмовити в прийнятті на квартирний облік: 

 

          У  зв’язку  із  забезпеченістю   мінімальним   розміром   житлової   площі,  

встановленої для  прийняття  на  квартирний  облік (по м.Ужгороду – 6 кв. м на 

одну особу),    затвердженим  постановою   виконкому  Закарпатської  обласної  

ради   народних  депутатів та президії обласної ради профспілок від  26.12.1984 

№ 322,  а також відсутністю інших підстав, передбачених п. 13.1 Правил обліку  

громадян, які потребують поліпшення житлових умов та  надання   їм житлових 

приміщень (зі  змінами та доповненнями), ст. 34, 64, 156  Житлового кодексу:  

 

          3.1. Гр. Мишаничу Роману  Федоровичу,   фізичній   особі – підприємцю,   

учаснику бойових дій (учасник АТО), який  проживає із сім’єю у складі –6 осіб 

(він, дружина, 2 сини, 2 дочки)  у  трикімнатній  квартирі по *** (власність 

дружини), де на житловій площі 44,20 кв.м  зареєстровано 10 осіб. 

        

          3.2. Гр. Мишанич  Анастасії  Романівні, студентці природничо-гуманітар- 

ного коледжу ДВНЗ «Ужгородський національний університет», яка проживає 

із сім’єю батьків (вона, мати, батько,  2 брати, сестра) у  трикімнатній  квартирі 

по***(власність матері), де на житловій площі 44,20 кв.м зареєстровано 10 осіб.   
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                                  4. Зняти з квартирного обліку: 

 

        4.1. Відповідно до листа Закарпатського регіонального управління Держав- 

ної спеціалізованої фінансової установи   «Державний фонд сприяння молодіж- 

ному житловому будівництву»  03.02.2020  № 31,  у    зв’язку  із  забезпеченням  

житлом згідно з діючими програмами, зняти з квартирного обліку та виключити  

зі списків черговості таких громадян: 

  

      -  гр. Сойми  Андрія  Дмитровича, зі складом сім’ї – 3 особи. 

На квартирному обліку у загальному списку з 28.11.2007 р.  

 

      -  гр. Марченка Олега Валерійовича, зі складом сім’ї – 3 особи. 

На квартирному обліку у загальному списку з 08.06.2016 р. 

  

      -  гр. Новікової Ірини Сергіївни, зі складом сім’ї – 4 особи.  

На квартирному обліку у загальному списку  з 23.11.2016 р.  

 

      -  гр. Кузьми Ольги Василівни, зі складом сім’ї – 3 особи. 

На квартирному обліку у загальному списку з 03.05.2017 р.  

 

       -  гр. Бокшана Володимира Володимировича, зі складом сім’ї – 4 особи 

На квартирному обліку у загальному списку з 13.12.2017 р.  

 

       -  гр. Расулової Олесі Василівни, зі складом сім’ї – 3 особи. 

На квартирному обліку у загальному списку  з 21.02.2018 р.  

 

       -  гр. Трефлер Іванни Андріївни, зі складом сім’ї – 3 особи. 

На квартирному обліку у списку першочерговиків з 25.04.2018 р.  

 

       -  гр. Бузаш Оксани Іванівни, зі складом сім’ї – 3 особи. 

На квартирному обліку у загальному списку з 26.09.2018 р.  

 

        -  гр. Туряниці Вікторії Анатоліївни, зі складом сім’ї – 4 особи. 

 На квартирному обліку у загальному списку з 26.09.2018 р.  

 

       -  гр. Літвінової Оксани Михайлівни, зі складом сім’ї – 3 особи. 

На квартирному обліку у загальному списку з 24.10.2018 р.  

 

- гр. Славік Мирослави Карлівни, зі складом сім’ї – 3 особи. 

 На квартирному  обліку у загальному списку  з 25.02.2019 р.  

 

      4.2. Відповідно до ст. 40 Житлового кодексу та пунктів 25, 26 Правил обліку 

громадян,   які потребують поліпшення житлових умов та надання їм житлових 

приміщень, у зв’язку із забезпеченістю середнім розміром житлової площі   (по  

м.Ужгороду – 9 кв. м  на члена сім’ї); відсутністю підстав   для  надання   інших   

житлових приміщень;   зі зняттям з державної реєстрації у м.Ужгороді;   відсут-
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ністю будь-якої інформації про зміну  місця  проживання та склад  сім’ї  черго-

вика (понад п’ять років);  у  зв’язку зі смертю  черговика  (або  члена його сім’ї) 

зняти з квартирного обліку та виключити зі списків черговості таких громадян:   

 

         - гр. Ковач Галину Анатоліївну, зі складом сім’ї – 3 особи. 

На квартирному обліку у загальному списку з  09.02.2006. 

 

         -  гр. Ковач Тетяну Василівну  – 1 особа. 

На квартирному обліку у загальному списку з  09.02.2006. 

 

         -  гр. Маркіну Наталію Василівну, зі складом сім’ї – 4 особи. 

На квартирному обліку у списку першочерговиків (багатодітна сім’я)  з 

15.06.2011. 

 

         - гр. Дрюкова Миколу Ігоровича, зі складом сім’ї – 4 особи. 

На квартирному обліку у загальному списку  з  08.12.2011. 

 

          - гр. Петрецьку Світлану Юріївну, зі складом сім’ї – 2 особи. 

На квартирному обліку у списку першочерговиків з  18.01.2012. 

    

          - гр. Глебу Людмилу Андріївну, зі складом сім’ї – 2 особи. 

На квартирному обліку у загальному списку з  18.01.2012. 

 

          - гр. Мадяр Ірину Олександрівну  – 1 особа. 

На квартирному обліку у загальному списку  з  29.05.2013. 

 

          - гр. Чегіль Грету Василівну – 1 особа. 

На квартирному обліку у загальному списку з  26.06.2013. 

 

          - гр. Трофіменкова Олександра Вікторовича – 1 особа. 

На квартирному обліку у загальному списку з  27.12.2013. 

 

           - гр. Фекету Ірину Юріївну – 1 особа. 

На квартирному обліку у списку першочерговиків з  19.03.2014. 

 

           - гр. Волянську Аллу Василівну, зі складом сім’ї – 2 особи. 

На квартирному обліку у списку першочерговиків з  25.06.2014.         

        

           - гр. Журавлеву Ганну Григорівну – 1 особа. 

На квартирному обліку у загальному списку з 29.01.1988, у списку першочер-

говиків (учасник ВВв) з 05.10.2014. 

 

          - гр. Федоришин Віктора Андрійовича, зі складом сім’ї – 3 особи. 

На квартирному обліку у списку першочерговиків (учасник АТО) з 11.11.2015. 
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          За винесення проекту рішення на засідання виконкому, голосували  - 

одноголосно.  

                                4. Надати  соціальне  житло: 

 

Відповідно до статей  30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування  

в  Україні», Закону України «Про адміністративні послуги», статей  9, 22  Закону 

«Про житловий фонд соціального призначення»,  статті 33 Закону України  «Про  

забезпечення  організаційно - правових умов  соціального захисту дітей - сиріт та 

дітей,  позбавлених  батьківського  піклування»,  керуючись  Порядком   надання 

соціального житла, а також урахування площі  житла,  що перебуває у власності 

громадянина,     якому   надається   квартира   або   садибний    (одноквартирний) 

житловий будинок з житлового  фонду  соціального  призначення, затвердженим    

постановою Кабінету Міністрів України від  23.07.2008  № 682,   рішенням ХХІУ  

сесії   Ужгородської   міської   ради   УІІ  скликання    26.06.2018  №  1116   «Про 

створення житлового фонду соціального призначення»,   рішенням   виконавчого 

комітету міської ради  18.12.2017  № 402 «Про придбання соціального житла для 

дітей - сиріт та дітей,   позбавлених  батьківського  піклування,   а також осіб з їх 

числа»,  розглянувши  пропозицію оцінної комісії  з  визначення  вартості  майна  

громадян, які бажають стати  на  соціальний  квартирний  облік,  перебувають на 

такому обліку та користуються соціальним житлом   (протокол  № 5  23.01.2020), 

наглядової ради  у сфері розподілу соціального житла (протокол №2 30.01.2020), 

рекомендувати  виконавчому комітету міської ради:   

   

        1. Надати  соціальне  житлове  приміщення  гр. Колесовій  Анжелі  Ігорівні 

(03.09.2001 р. н), особі з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, яка 

зареєстрована в  Ужгородському міському територіальному центрі соціального 

обслуговування  по  ***  та    перебуває   на соціальному квартирному обліку з 

27.11.2019:   

           Квартиру  за   адресою:   ***,  яка складається з однієї кімнати житловою 

площею 19,30 кв. м,  загальною площею  52,00 кв. м.  Склад сім’ї – 1 особа. 

 

              2. Укласти  договір  найму  соціального  житла  строком  на  три місяці  за 

умови  автоматичного   поновлення   дії   договору   на  тих  самих  умовах  після 

закінчення  строку  його  чинності  у  випадку  належного  використання  житла і 

встановити щомісячну плату  за  найм  соціального  житла у сумі 1,00 грн.  (одна 

гривня 00 копійок). Утримання будинку (квартири), прибудинкової території  та 

оплату    комунальних     послуг     наймач     соціального    житла     здійснює    в 

установленому законодавством порядку.  

            3.  Уповноважити департамент міського господарства в особі директора  

Бабидорича В. І.  на  підписання  від  імені  виконавчого комітету міської ради 

договіру найму соціального житла з гр. Колесовою А. І.  

        

                              5.  Приватизація квартир (будинків): 

 

          Відповідно до Законів України «Про приватизацію державного житлового 

фонду» (зі  змінами  та   доповненнями) та Положення про порядок передачі 
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квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян та 

розглянувши   заяви  на  приватизацію,   що  надійшли  від  наймачів  житлових 

приміщень у гуртожитках, які використовуються ними і членами їх сімей на 

умовах найму, після проведених розрахунків, розгляду матеріалів із зазначених 

питань рекомендувати  виконавчому комітету міської ради  задовольнити 

прохання громадян: 

 

          1.1. Прохання щодо приватизації, яке подала ***, наймач квартири, що 

знаходиться за адресою: ***, задовольнити і передати зазначену квартиру 

безоплатно у приватну спільну сумісну власність їй та членам її сім'ї. 

Склад сім'ї – 4 особи: вона, 

   ***, 

   ***,  

   ***. 

 - Розрахунок  площі,  що  приватизується  безоплатно,  затвердити (додається). 

 - Квартира   складається   з   двох    кімнат    житловою    площею    27,30 кв. м. 

 - Загальна  площа  квартири  становить   41,50 кв. м    при  розмірі  площі,  що 

   безоплатно передається, – 94,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 7,47 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 9,45 грн. 

 

          1.2.   Прохання щодо приватизації, яке подала ***, наймач квартири, що 

знаходиться за адресою: ***, задовольнити і передати зазначену квартиру 

безоплатно у приватну спільну сумісну власність ***,  сину –  *** та членам 

його сім'ї. 

Склад сім'ї – 4 особи : він, 

    ***,  

    ***,  

    ***. 

 - Розрахунок  площі,   що приватизується безоплатно,   затвердити  (додається). 

 - Квартира    складається    з    двох   кімнат   житловою   площею    41,40 кв. м. 

 - Загальна   площа   квартири   становить   68,90 кв. м   при  розмірі  площі,  що 

   безоплатно передається, – 94,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 12,40 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 4,52 грн. 

 

         1.3. Прохання щодо приватизації, яке подав ***,  наймач  квартири,  що  

знаходиться  за  адресою: ***, задовольнити і передати зазначену квартиру 

безоплатно у приватну спільну сумісну власність йому  та членам його сім'ї. 

Склад сім'ї – 4 особи: він, 

   ***,  

   ***,  

   ***. 

 - Розрахунок площі,  що  приватизується  безоплатно,  затвердити   (додається). 

 - Квартира    складається   з   двох    кімнат    житловою    площею    36,00 кв. м. 
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 - Загальна  площа   квартири  становить   77,30 кв. м    при  розмірі  площі,   що 

   безоплатно  передається, – 94,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 13,91 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 3,01 грн. 

 

          1.4. Прохання щодо приватизації, яке подав ***,    наймач    квартири,   

що  знаходиться  за   адресою: ***, задовольнити і передати йому зазначену 

квартиру безоплатно у приватну власність. 

 - Розрахунок  площі,  що  приватизується безоплатно,  затвердити   (додається). 

 - Квартира   складається  з  однієї   кімнати   житловою   площею   13,00 кв. м. 

 - Загальна  площа  квартири  становить   30,90 кв. м   при  розмірі  площі,   що  

   безоплатно  передається, – 31,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 5,56 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 0,02 грн. 

 

1.5. Внести   зміни до пункту  72  рішення   міськвиконкому  26.11.1997 

 № 26, а саме: замість  прізвищ  «***»  читати  «***», замість імені    

 «Зінаіда» - «Зінаїда».   

 

1.6. Внести  зміни до пункту  72  рішення   міськвиконкому  30.06.1995 

 № 95, а саме: замість  прізвищ  «***»  читати  «***».   

 

         2.   Про приватизацію житлових приміщень у гуртожитках: 

 

         Враховуючи відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме  

майно  (реєстраційний номер об’єкта 1121952721101 від 14.12.2016),  рішення 

VІII сесії міської ради  VII скликання  18.10.2016 № 384  «Про передачу 

гуртожитку в оперативне управління та дозвіл на приватизацію», рішення  

виконкому  28.09.2016  № 314   «Про  затвердження  акту  приймання- передачі 

гуртожитків»,  звернення органу самоорганізації населення будинкового 

комітету «***»  13.08.2018 р. № 166,   рішення    загальних    зборів   мешканців   

будинку  по *** 08.06.2018 (протокол № 5), договори найму, укладені з 

попереднім власником, та заяви мешканців гуртожитку:  

     Прохання щодо приватизації, яке подав ***, наймач житлового приміщення,  

що знаходиться у гуртожитку за адресою:   ***,   задовольнити і передати  

зазначене житлове приміщення безоплатно у приватну  спільну сумісну 

власність йому та членам його сім’ї. 

Склад сім’ї – 2 особи: він, 

***. 

-    Розрахунок  площі,   що приватизується безоплатно,  затвердити (додається). 

- Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї  кімнати  житловою 

площею 13,50 кв. м, загальною площею 26,50 кв. м, при розмірі площі, що 

безоплатно передається, – 52,00 кв. м. 

- Відновна   вартість  житлового  приміщення   на  момент   приватизації –      

4,77 грн. 
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- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 4,59 грн. 

 

         3. Відмовити в передачі у власність шляхом приватизації:            

 

У   зв’язку    з   недотриманням   вимог   статті  1  Закону   України     «Про 

забезпечення   реалізації  житлових  прав мешканців   гуртожитків» (наявність 

власного житла за адресою:  ***, м. Ужгород, загальною площею 140,60 кв. м),  

відмовити *** в передачі у власність шляхом приватизації  житлового 

приміщення  у гуртожитку  за  адресою: ***, що складається з однієї кімнати 

житловою площею 18,40 кв. м, загальною –  18,40 кв. м.  Склад сім’ї – 3 особи: 

(вона,  дочка – ***, син – ***).   

 

За  винесення  проекту   рішення   на   засідання   виконкому,     голосували  - 

одноголосно.  

 

За винесення проектів рішень на засідання виконкому, 

голосували  - одноголосно.  
 

Голова комісії :                   Гомонай В. В.      _________________________ 

                                             

                                             Захарець В. Г.    __________________________ 

Члени комісії:                 

                                              Бабидорич В. І. __________________________ 

                                                 

                                              Біксей А. Б.     ___________________________                                             

                                            

                                              Геворкян Д. С.___________________________ 

                                            

                                              Гудманян Г. А. __________________________                   

                                            

                                              Кравчук В. В.___________________________                                            

                                            

                                              Пекар В. І.   ____________________________ 

                                           

                                              Папай М. Б.  ___________________________ 

                                          

                                              Сосновський О. В. _____________________ 

                                         

                                              Шанта С. І.    ___________________________  


