
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08.11.2017       Ужгород     № 349 

 

Про договір 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 договір найму 

 

                                1.1.  Вилучити з числа службових квартиру по вул. *****,       яка рішенням 

виконкому  26.08.2004   № 229   була  закріплена  за   Чопським   прикордонним   

загоном    Західного    регіонального    Управління   Державної     прикордонної     

служби України та укласти    договір   найму     з  гр. Педоренком  Олександром  

Івановичем,  військовослужбовцем Чопського прикордонного загону. 

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

28,77 кв. м. 

Склад сім’ї – 4 особи (він, дружина – Педоренко Лариса Володимирівна, дочка– 

Педоренко Вікторія Олександрівна,  дочка – Педоренко Карина Олександрівна).  

Договір   найму   укласти   на   підставі    листів       Адміністрації       Державної 

прикордонної  служби  України   17.08.2017    № 0.721-7531/0/6-17,    Чопського 

прикордонного  загону  27.09.2017 № 721/7156,    рішення   спільного  засідання    

командування  та  житлової  комісії Чопського прикордонного загону (протокол 

№ 11  19.09.2017), згідно  з поданими документами. 

Вислуга – 25 років.  

   

  2.   Про квартирний облік 

 

2.1. Прийняти на квартирний облік: 

 

     2.1.1.  Гр. Носу  Богдану  Михайлівну,    викладача    Державного     вищого 

навчального    закладу     «Ужгородський    національний    університет»,    яка 

проживає у гуртожитку по вул. Митній, 27/70. 

  Склад сім’ї  –  1 особа. 
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2.1.2.  Гр. Дердь Романа Томашовича, 2001 р. н., вихованця Домбоківської 

спеціальної   загальноосвітньої  школи – інтернату  I-II  ступенів,   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  09.10.2017 р. № 486/12.   

 Склад сім’ї – 1 особа. 

 

2.1.3.  Гр. Лацко Мар’яну Йосипівну, 2001 р. н., вихованку  Домбоківської 

спеціальної   загальноосвітньої  школи – інтернату  I-II  ступенів,   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  09.10.2017 р. № 486/12.   

 Склад сім’ї – 1 особа. 

 

     2.1.4.  Гр. Юркевича Михайла Миколайовича,  начальника відділення № 63 

ТОВ «Фінансова Компанія Октава Фінанс»,     який проживає  у  трикімнатній 

квартирі  по  провул. Університетському, б. 11,  кв. 17,    де на житловій площі 

40,57 кв. м  проживає 7 осіб.   

  Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

      2.1.5.  Гр. Локоту  Еріка,     тимчасово   непрацюючого,   який  проживає  у 

гуртожитку    на   наб.  Незалежності,   24/2 г,        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 № 473428 від 20.12.2016 р.   

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

 

     2.1.6.  Гр. Петюшку Тетяну Петрівну,   керівника сектору адресних допомог 

відділу   соціальних    допомог    управління    праці   та   соціального    захисту 

населення Ужгородської міської ради,  яка  проживає у двокімнатній  квартирі  

по пр. Свободи, б. 22,  кв. 1,    де  на  житловій  площі   28,70 кв. м   проживає 5 

осіб,  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  –  2 особи (вона, син). 

 

 

          2.2.  Внести зміни до складу сім’ї: 

 

       Гр. Шулевки Віталія Васильовича,  який  перебуває на квартирному обліку  

у списках першочерговиків з 29.12.2015 р.,   включивши   дочку – гр. Шулевку 

Сніжану Віталіївну, 2017 р. н. 

Склад сім’ї – 4 особи (він, дружина, 2 дочки). 
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   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. Ключкович Катерини Іванівни,матері загиблого військовослужбовця, 

  який   брав  участь  в  антитерористичній    операції,    враховуючи   придбання    

  квартири  за  адресою:   вул. Перемоги,  б. 171,  кв. 8,       загальною      площею  

  87,55 кв. м, житловою площею 53,40 кв. м.  

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

           На квартирному обліку сім’я перебувала з 09.09.2015 р. 

           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 
 

 

 


