
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2017. №       м. Ужгород 

 

Про договори найму та 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. Про договори найму 

 

1.1.  Укласти договори найму: 

 

1.1.1. З гр. Мадяр Вікторією Дюлівною, касиром виробничого підрозділу 

«Вокзал станції Ужгород». 

На квартиру по адреса – 1,  що складається з однієї кімнати житловою площею 

12,70 кв. м. 

Склад сім’ї – 3 особи  (вона,   дочка – Мадяр-Фазекаш  Емілія  Олександрівна, 

онучка – Фазекаш Даніелла Денисівна).  

Договір найму укласти у зв’язку  із  закінченням  реконструкції  гуртожитку та 

здачею    в   експлуатацію   146–ти     квартирного     житлового    будинку    по 

вул. Можайського,  5  (декларація   про   готовність   об’єкта   до   експлуатації  

ЗК № 143141080069 від 18.04.2014 р.), на підставі списків мешканців  будинку,  

затверджених  рішенням  загальних  зборів  мешканців  будинку, протокол від 

27.02.2014 р.  № 5  та  згідно з поданими документами. 

 

1.1.2. З  гр. Шелельо  Євгенією  Михайлівною,     працівницею  в   ТОВ  

«КЕРДІС». 

На  квартиру по адреса – 2,  що  складається  з  двох кімнат житловою площею 

24,00 кв. м. 

Склад сім’ї – 4 особи  (вона, мати – Шелельо Євгенія Іванівна, батько–Шелельо 

Михайло Павлович, брат – Шелельо Іван Михайлович).  

Договір найму укласти у зв’язку  із  закінченням  реконструкції  гуртожитку та 

здачею    в   експлуатацію     66–ти     квартирного     житлового    будинку    по 

адреса – 2 (декларація  про   готовність   об’єкта   до   експлуатації  
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ЗК № 143140700128 від 11.03.2014 р.), на підставі списків мешканців  будинку, 

затверджених БК «Швачка» від 30.07.2014, спільного рішення адміністрації  та  

профкому ЗАТ  «Ужгородська  швейна фабрика», протокол №  9 від 02.12.2011 

та  згідно з поданими документами. 

Кухню, коридор, санвузол, душову кімнату та комору,   залишити  у  спільному 

користуванні з гр. Вдовиченком С. Ф. 

 

  2.   Про квартирний облік 

 

2.1. Прийняти на квартирний облік: 

 

      2.1.1. Гр. Ольховенка Сергія Ігоровича, директора Закарпатського науково- 

дослідного   експертно–криміналістичного   центру  МВС  України,          який 

проживає у гуртожитку на адреса–3,із включенням у списки першочерговиків,  

як  учасника бойових  дій  (учасник АТО). 

Підстава:   посвідчення серія УБД № 146175 від 06.11.2015 р.   

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

 

      2.1.2.  Гр. Лавера Олександра Валентиновича,   водія в ТОВ  «Оленич і К»,     

який проживає  у  приватизованому  житловому  приміщенні  гуртожитку   по  

адреса – 4, із включенням  у  списки  першочерговиків,  як  учасника бойових  

дій  (учасник АТО). 

Підстава:   посвідчення серія МВ  № 052866 від 07.09.2016 р.   

  Склад сім’ї  –  4 особи (він, дружина, 2 сини). 

 

        2.1.3.  Гр. Копчанського Миколу Юрійовича,  тимчасово  непрацюючого,  

який  проживає у чотирикімнатній  кооперативній  квартирі   по  адреса – 5,   

де  на  житловій  площі   40,40  кв. м   проживає    7   осіб,   із включенням у 

списки  позачерговиків як  учасника бойових дій, який отримав  інвалідність  

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

Підстава:   посвідчення серія Б № 473448 від 27.04.2017 р.   

  Склад сім’ї  –  2 особи (він, дружина). 

 

         2.1.4.  Гр. Шкробака Юрія Івановича,   військовослужбовця   в/ч   А 1778,     

який проживає  із сім’єю у однокімнатній квартирі по адреса – 6,  де на 

житловій  площі  18,87  кв. м   проживає   9  осіб,    із   включенням   у   списки   

першочерговиків,  як  учасника бойових  дій  (учасник АТО). 

Підстава:   посвідчення серія ЮА  № 017297 від 22.05.2015 р.   

  Склад сім’ї  –  4 особи (він, дружина, 2 сини). 

 

          2.2.  Внести зміни до складу сім’ї: 

 

        2.2.1.  Гр. Прокоп Корнелії Іллівни, яка перебуває на квартирному  обліку     

  у списках першочерговиків з 24.02.2010 р., включивши онучку – гр. Мандзюк 

  Ліліанну Владиславівну. 

Склад сім’ї – 4 особи (вона, 2 дочки, онучка). 
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         2.3. Відмовити в прийнятті на квартирний облік за місцем проживання   

  при міськвиконкомі : 

    

          2.3.1.  Гр. Ковалю Олегу Миколайовичу,         начальнику         управління  

  Державного агентства рибного господарства у Закарпатській області, у зв’язку  

  з  відсутністю  реєстрації місця  проживання  в  місті Ужгороді,  встановленою  

  пунктом 15  Правил обліку громадян,   які  потребують  поліпшення  житлових   

  умов та надання їм житлових приміщень   (зі змінами та доповненнями), ст. 36  

  Житлового кодексу. 

   Склад сім’ї –  2 особи (він, дружина). 

 

       2.3.2.  Гр. Глібі Надії Анатоліївні, пенсіонерці, яка  проживає  із  сім’єю у  

службовій   трикімнатній   квартирі  по  адреса – 7,  де на житловій площі 

41,00 кв. м  проживає 5 осіб  (вона, 2 дочки, 2 онуки), у зв’язку із 

забезпеченістю мінімальним розміром житлової площі, встановленої для  

прийняття на квартирний облік (по м. Ужгороду – 6 кв. м на члена  сім’ї),  

затвердженим  постановою виконкому Закарпатської    обласної     ради   

народних  депутатів  та  президії  обласної ради профспілок   № 322  від   

26.12.1984, 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 Житлового кодексу.  

         

   3.  Відповідно до статті 40 Житлового кодексу та пункту 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 одну особу),  зняти  з  квартирного  обліку   

  сім’ю гр. Розлуцької Дарії Павлівни,    матері   загиблого військовослужбовця, 

  який  брав  участь  в  антитерористичній   операції,    враховуючи   придбання  

  квартири за адресою:  адреса – 8, загальною площею 43,60 кв. м, житловою 

  площею 30,00 кв. м.  Склад сім’ї – 3 особи (вона, 2 сини).  

           Квартира придбана на виконання постанови  Кабінету Міністрів України 

  19.10.2016  № 719     «Питання     забезпечення     житлом      сімей      загиблих 

  військовослужбовців,  які  брали   безпосередню   участь  в  антитерористичній  

  операції, а  також  інвалідів I-II групи  з числа  військовослужбовців,  які брали  

  участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов».  

 

 

       4.   Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на міського голову.    

 

 

 

 Міський  голова                                                                                      Б. Андріїв 
 

 

 


