
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

29.01.2014       Ужгород               № 36 
 
Про укладення договору найму, прийняття 
на   квартирний   та  кооперативний  облік, 
зняття з кооперативного обліку. 
 
 
 
       Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
керуючись Житловим кодексом Української РСР,  Правилами обліку грома- 
дян,  що потребують  поліпшення  житлових  умов та надання  їм  житлових 
приміщень,  Правилами обліку громадян, які бажають вступити до житлово- 
будівельних кооперативів (із змінами та доповненями), розглянувши пропо-
зиції громадської комісії з житлових питань, виконком міської ради 
 
                                                      В И Р І Ш И В : 
 
І.  Укласти договори найму: 
 
 
1.1. З гр.***, прибиральником  

прибудинкової території КП «ЖРЕР № 5». 
 

          На  квартиру  № 2  по  вул.8-ГО БЕРЕЗНЯ,  б.28,  що  складається  з  
          однієї кімнати житловою площею 15.80 кв.м.      
          Склад сім”ї – 1 чол. 
          Договір найму укласти на підставі  спільного  рішення  адміністрації та  
          профкому КП «ЖРЕР № 5», протокол № 1 від 13.01.2014 р. та листа від 
          13.01.2014 р. № 7,   враховуючи  проведену  реконструкцію  приміщень 
          колишнього     гуртожитку    (декларація   про   готовність   об”єкту   до  
          експлуатації від 12.09.2013 р.   № ЗК 142132550117),  згідно з поданими 
          документами, із зняттям з квартирного обліку. 
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ІІ.  Прийняти на квартирний облік: 
 
2.1. ***,  головного спеціаліста головного управління  Пенсійного  фонду 

України в Закарпатській області,   яка проживає із сім”єю у 
двокімнатній кооперативній квартирі батьків по вул.Легоцького,  13/58,  
де  на  житловій  площі  27.10 кв.м.  проживає  5 чоловік. Склад сім”ї – 
2 чол.(вона, дочка). 

 
2.2. ***, провідного спеціаліста Центру культур національних меншин 

Закарпаття,  яка проживає у двокімнатній коопе-ративній  квартирі  
батьків  по  вул.Легоцького,  13/58,  де  на  житловій  площі  27.10 кв.м.  
проживає  5 чоловік.                                                Склад сім”ї – 1 чол. 

   
2.3. ***, старшого прокурора про- 

куратури  Закарпатської  області,   переведеного  та  призначеного  на 
посаду з органів прокуратури Харківської області,   який  проживає  у 
гуртожитку по вул. Можайського, 9 «а»/210. 
Із включенням у списки  позачерговиків,   як призначеного на посаду 
згідно  наказу  прокуратури  Закарпатської  області  від   12.11.2013 р.  
№ 1324 (ст.49 Закону України «Про прокуратуру»). 
Склад сім”ї – 3 чол.(він, дружина, син).   

 
 
  
      -     включити у списки позачерговиків:         
 
2.4.    Включити у списки позачерговиків сім”ю інваліда  Ш групи,   учасника  
          бойових дій гр. ***,  який   
          проживає  із   сім”єю  у  однокімнатній   квартирі   житловою    площею  
          16.00 кв.м. по вул.Кошута, 13/2.  
          Склад сім”ї – 2 чол.(він, дружина) 
          Підстава:  посвідчення серія Є № 037923 від 25.12.2013 р. та  заява  від 
          30.12.2013 р. 
          В списках черговості воїнів-інтернаціоналістів перебуває з 29.04.09 р.       
   
2.5.    Включити у списки позачерговиків сім”ю інваліда  Ш групи,   учасника  
          бойових дій  гр. ***,  який  прожи-  
          ває із сім”єю у двокімнатній квартирі житловою площею  22.00 кв.м. по  
          вул.Шумній, 24/7.  
          Склад сім”ї –  5 чол.(він, дружина, дочка, 2 сини) 
          Підстава:   посвідчення серія Є № 037925 від 05.12.2013 р. та  заява  від 
          09.01.2014 р. 
          В списках черговості воїнів-інтернаціоналістів перебуває з 28.05.97 р.       
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 2.6.   Включити у списки позачерговиків сім”ю інваліда  Ш групи,   учасника  
          бойових дій  гр. ***,   який  прожи-  
          ває із сім”єю у трикімнатній квартирі житловою площею  39.00 кв.м. по  
          вул.Міцкевича, 5 «а»/52.  
          Склад сім”ї –  5 чол.(він, дружина, 2 дочки, син) 
          Підстава:   посвідчення серія Є № 037920 від 10.01.2014 р. та  заява  від 
          13.01.2014 р. 
          В списках черговості воїнів-інтернаціоналістів перебуває з 24.06.09 р.       
   
  2.7.  Включити  у  списки   позачерговиків    інваліда  Ш  групи,     учасника  
          бойових  дій  гр. ***, який   про- 
          живає як піднаймач в квартирі по вул.Декабристів, 53/129. 
          Склад сім”ї – 1 чол. 
          Підстава:  посвідчення серія  Є  № 037709 від 13.01.2014 р. та заява від  
          15.01.2014 р. 
          В списках черговості воїнів-інтернаціоналістів перебуває з 26.10.04 р.  
 
 
 
      -   внести зміни до складу сім”ї черговиків: 
 
 2.8.  Внести  зміни  до складу сім”ї гр. ***, 
         яка перебуває на квартирному обліку з 03.10.2012 р., у зв”язку з на- 
         родженням дочки  –  ***, 2013 р.н. 
         Склад сім”ї – 3 чол.(вона, чоловік, дочка). 
 
 2.9.  Внести  зміни  до складу сім”ї  гр. ***, 
         яка перебуває на квартирному обліку з 21.11.2012 р., у зв”язку з на- 
         родженням  сина  –  ***, 2013 р.н. 
         Склад сім”ї – 3 чол.(вона, дочка, син). 

 
 
 
  Ш.  Прийняти на кооперативний облік: 
 
 
   3.1. ***,   головного  спеціаліста ВАТ 
          «Закарпатавтотранс», який проживає із сім”єю у трикімнатній квартирі 
          по  вул.Легоцького, 72/24,  де на житловій площі 46.8 кв.м.  проживає 7 
          чоловік. Склад сім”ї – 2 чол.(він, дружина). 
      
   ІУ.  Зняти з кооперативного обліку:  
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     Відповідно до ст.134, 135 Житлового кодексу  та п. 21, 22 “Правил  обліку 
громадян,  які  бажають  вступити  до  житлово-будівельних кооперативів”  у  
зв”язку з забезпеченістю  нормою  житлової  площі  ( по  13.65 кв.м. на члена 
сім”ї)  та  відсутністю  підстав  для  надання  інших  житлових  приміщень,  а 
також у зв”язку із зняттям з державної реєстрації у  місті  Ужгороді та врахо-
вуючи відсутність будь-якої інформації про зміну місця проживання та склад 
сім”ї черговика (понад п”ять років), зняти з кооперативного обліку та виклю-
чити із списків черговості сім”ї наступних громадян :   ***.             

 
 
          Міський голова                                                                              В.Погорелов 


