
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

23.11.2016    Ужгород № 398

Про укладення договорів найму, 
взяття 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,   розглянувши пропозиції громадської  комісії з розгляду  житлових 
питань, виконком міської ради  ВИРІШИВ:

1.  Укласти договір найму:

        1.1.   З  особа - 1, тимчасово непрацюючим.                                                       
На  квартиру  по адреса - 1, що складається із трьох кімнат житловою площею 
41.06 кв. м.
Склад сім’ї  – 1 особа.
Договір  найму  укласти  у  зв’язку   зі   смертю    основного  квартиронаймача   
особа - 2,       батька   особа- 1,   та   згідно  з поданими документами.
(Свідоцтво про смерть  серія, номер, дата).

         1.2.    У  зв’язку   з   ліквідацією   назва установи визнати таким, що 
втратив чинність п. 6.1 рішення виконкому  від 10.12.2008 р.  № 508. 
          Квартиру по  адреса - 2,     що складається з двох кімнат  житловою     
площею     28.10  кв. м     закріпити  за   назва установи, як службову.    
         Підстава: лист   назва установи  від 11.10.2016 р. № 693/106/01/3–2016.    
  

        2.  Прийняти на квартирний облік:

      2.1.  особа - 3,   військовослужбовця    назва  установи, який проживає із 
сім’єю у  гуртожитку  по  адреса - 3,     із  включенням   у   списки 
першочерговиків, як учасника  бойових  дій  (учасник АТО).

  Підстава:   посвідчення серія, номер, дата.     
Склад сім’ї – 4 особи (він, дружина, син, дочка).



          2.2.  особа - 4,  приватного підприємця,    який проживає  із  сім’єю у 
двокімнатній  квартирі  по  адреса - 4,     де на житловій площі 30.80 кв. м  
проживає 6 осіб.

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

       2.3.  особа - 5,  тимчасово непрацюючого, який проживає із сім’єю у 
трикімнатній  квартирі  по  адреса - 5,  де на житловій   площі   40.60 кв. м   
проживає  7  осіб,     із  включенням   у   списки першочерговиків, як учасника  
бойових  дій  (учасник АТО).

  Підстава:   посвідчення серія, номер, дата .    
Склад сім’ї – 3 особи (він, дружина, дочка).

           2.4. Виключити   зі   складу   сім’ї    особа – 6  чоловіка, особа - 7,   
    учасника  бойових   дій,   який   отримав інвалідність  І групи в зоні  АТО,  у  
    зв’язку зі смертю 25.10.2016 р.  та включити до списку першочерговиків, як
    сім’ю загиблого.
    У списках позачерговиків, як сім’я інваліда війни перебувала з 23.08.2016 р.

Підстава: посвідчення серія, номер, дата  та  свідоцтво  про   смерть  серія,
номер, дата.  

   Склад сім’ї – 3 особи (вона, 2 дочки).

2.5.  особа - 8,  2000  р. н.,   вихованця   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  02.11.2016 р. № 571/12.  
 Склад сім’ї – 1 особа.

         2.6  особа - 9, заступника керівника назва установи, який проживає із 
сім’єю у  двокімнатній   власній  квартирі житловою   площею   23.80  кв. м   по
адреса - 6,    враховуючи різнополість, згідно з п. 13  п. п. 7   Правил  обліку  
громадян,  які потребують  поліпшення житлових умов та надання їм житлових
приміщень.

 Склад сім’ї – 4 особи (він, дружина, дочка, син).

2.7. особа - 10,   2000  р. н.,    вихованця    спеціальної   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  07.11.2016 р. № 582/12.  
 Склад сім’ї – 1 особа.
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          2.8.  особа - 11,  оператора  ТОВ «назва»,    яка проживає  із  сім’єю у 
трикімнатній  квартирі  по  адреса - 7, де на житловій площі 39.60 кв. м  
проживає 7 осіб.

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

           2.9. Включити  до списку позачерговиків  сім’ю  учасника   бойових   дій 
  особа - 12,  який  отримав  інвалідність Ш групи  під час виконання обов’язків
  військової служби в зоні АТО.  

   Склад сім’ї – 5 осіб (він, син, дочка, онук, онучка).
   Підстава:    посвідчення    серія, номер, дата та  заява  від   21.10.2016 р.
           У списку першочерговиків перебуває з 28.02.2001 р. 

        2.10. особа - 13 , співробітника  назва установи,   який  проживає  із  
сім’єю у двокімнатній  квартирі по  адреса - 8,  де на житловій   площі   20.30 
кв. м   проживає  5  осіб,     із  включенням   у   списки першочерговиків, як 
учасника  бойових  дій  (учасник АТО).

  Підстава:   посвідчення серія, номер, дата.    
Склад сім’ї – 3 особи (він, дружина, син).

        2.11. особа - 14,        співробітника  назва установи,   який   проживає  із 
сім’єю   у   двокімнатній    квартирі    житловою      площею    28.80   кв. м    по 
адреса - 9, враховуючи різнополість, згідно з п. 13  п. п. 7  Правил  обліку  
громадян,    які потребують  поліпшення  житлових  умов та надання їм 
житлових приміщень, із  включенням   у списки першочерговиків, як учасника 
бойових  дій  (учасник АТО).

  Підстава:   посвідчення серія, номер дата.    
Склад сім’ї – 3 особи (він, дружина, син).

            2.12.  Внести   до   складу     сім’ї  особа – 15,   яка   перебуває  на  
   квартирному обліку у списках першочерговиків з 23.07.2008 р. сина  – особа - 
   15, 2016 р.н.
  Склад сім’ї – 6 осіб (вона, чоловік, 3 сини, дочка).

            

          3.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  заступника   міського
голови  Габора О. М.

      Міський  голова                                                                                   Б. Андріїв
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