
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 28.03.2018     Ужгород                    № 90 

 

Про видачу службового ордера, 

укладення  договорів  найму та  

квартирний облік 

 

         Відповідно  до  статті  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),  постановою  Ради  Міністрів УРСР   від   04.02.1988  № 37   Про  

службові  жилі  приміщення, розглянувши    пропозиції    громадської   комісії   з   

розгляду  житлових питань, виконком міської ради  ВИРІШИВ: 

           

  1.  Видати службовий ордер: 

 

1.1. Михайлюку Юрію Олександровичу,   військовослужбовцю  Чопського 

прикордонного  загону,  учаснику бойових дій,  який зареєстрований із сім’єю у 

адмінбудівлі в/ч 1493 за адресою:  адреса – 1. 

На квартиру  по  адреса – 2,   що  складається  з однієї  кімнати житловою 

площею 18,75 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 4  особи  (він,   дружина – Михайлюк  Наталія  Сергіївна,   дочка – 

Михайлюк Анастасія Юріївна, дочка – Михайлюк Вікторія Юріївна).  

Службовий  ордер  видати  на  підставі  листа  Чопського прикордонного загону 

Західного  регіонального Управління Державної прикордонної  служби України  

14.03.2018  № 721/1885, списку  розподілу службової  житлової площі,  рішення 

спільного      засідання    командування      та     житлової     комісії     Чопського 

прикордонного загону (протокол № 14 від 28.12.2017). 

        Квартира  по адреса – 2   закріплена    за   Чопським прикордонним  

загоном  рішенням  виконкому  24.01.2001  № 10,  як  службова. 

          

 

 

          2. Про укладення договорів найму 



          

          2. 1. У  зв’язку  із  закінченням  реконструкції   гуртожитку   та   здачею в  

експлуатацію  59 – квартирного  житлового  будинку  по адреса  

(декларація  про  готовність   об’єкта  до  експлуатації номер, дата),    на  

підставі  ухвали  господарського   суду  Закарпатської  області  23.01.2015 про 

затвердження мирової угоди, рішення зборів мешканців будинку  по адреса,  

протокол  від  23.12.2012  № 10,  та   відповідно   до заяв укласти договір найму: 

 

        2.1.1. З гр. Кімак Ганною Юріївною, пенсіонеркою.             

На квартиру  по  адреса – 3,  що  складається  із двох  кімнат житловою площею 

26,00 кв. м.     

Склад сім’ї – 5 осіб (вона,  син – Кімак  Валерій Миколайович,  дочка – Шингер 

Людмила  Миколаївна,  онук – Шингер  Станіслав  Павлович,  онучка – Шингер 

Анастасія Павлівна).  

 

       2.1.2.  З гр. Пастикою Оленою Павлівною, тимчасово непрацюючою.             

На квартиру по адреса – 4,  що  складається  із двох  кімнат житловою площею 

31,90 кв. м.     

Склад сім’ї – 3 особи (вона,    чоловік – Пастика  Федір  Олександрович,   син –  

Пастика Олександр Федорович).  

                                         

3. Про квартирний облік 

 

3. 1. Прийняти на квартирний облік: 

 

 Гр. Фенеш Беату Карлівну, швачку учбово-виробничого підприємства № 2  

Українського товариства глухих, яка зареєстрована в Ужгородському  міському      

територіальному  центрі соціального обслуговування по адреса – 5,   із  

включенням   у   списки   позачерговиків  на  підставі   статті   71  Житлового   

кодексу та пункту  15  Правил   обліку  громадян,   які  потребують  поліпшення  

житлових  умов  та  надання  їм  житлових  приміщень,  як дитину,   позбавлену 

батьківського піклування.   

Склад сім’ї – 1 особа. 
           
        3. 2.  Зняти з квартирного обліку:  

 

         Відповідно  до  статті  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; відсутністю  будь-якої  інформації про зміну місця проживання та  



склад  сім’ї черговика  (понад п’ять років),  у  зв’язку зі смертю  черговика  (або  

члена його сім’ї) зняти з квартирного обліку та виключити зі списків черговості 

сім’ї таких громадян: 

       

        3.2.1. Гр. Плющакової Наталії Олександрівни. 

На  квартирному   обліку  перебувала у списках першочерговиків  з   26.01.2005, 

в загальних – з  02.02.1985.   

Склад сім’ї – 2 особи (вона, син). 

 

        3.2.2. Гр. Дорожко Людмили Іванівни. 

На  квартирному   обліку  перебувала у списках першочерговиків  з   01.01.2004, 

в загальних – з 26.12.1991.   

Склад сім’ї – 2 особи (вона, син). 

 

        3.2.3. Гр. Корпоша Олега Івановича. 

На  квартирному   обліку  перебувала у списках першочерговиків  з   05.09.2012, 

в загальних – з 27.04.2000.   

Склад сім’ї – 5 осіб (він, дружина, син, 2 дочки). 

 

        3.2.4. Гр. Корчинської Нелі Іванівни. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 27.04.2000.   

Склад сім’ї – 4 особи (вона, чоловік, дочка, син). 

 

        3.2.5. Гр. Кляп Олександра Олександровича. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 28.10.2009.   

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

 

        3.2.6. Гр. Желізняк Іванни Павлівни. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 23.06.2010.    

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

        3.3.7. Гр. Банк Катерини Іванівни. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 23.06.2010.   

Склад сім’ї – 2 особи (вона, дочка). 

 

        3.2.8. Гр. Вовчанчин Іванни Ярославівни. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 27.10.2010.   

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

        3.2.9. Гр. Поп (Монич) Ульяни Іванівни. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 20.04.2011.    

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

 



        3.2.10. Гр. Мацинятин Наталії Михайлівни. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 16.08.2011.   

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

        3.2.11. Гр. Надь Нони Євгеніївни. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 08.12.2011.   

Склад сім’ї – 2 особи (вона, син). 

         

         4.   Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на заступника  міського 

голови Гомоная В. В.    

 

 

Міський  голова                                                                                       Б. Андріїв 

 
 


