УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12.02.2016

Ужгород

№ 32

Про передачу об’єктів нерухомого майна
з державної у комунальну власність та
затвердження актів прийманняпередачі житла
Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», наказу Міністерства соціальної політики України
10 вересня 2015 року № 916 «Про затвердження форми акта прийманняпередачі житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II
груп із числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції та
потребують поліпшення житлових умов», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1146/27591, листа Закарпатської
ОДА 30.12.2015 № 06-17/3112, рішення виконкому 29.12.2015 № 410,
виконком міської ради ВИРІШИВ:
1. Прийняти з державної у комунальну власність територіальної
громади міста Ужгород в особі Ужгородської міської ради придбані
квартири:
1.1. Великоберезнянською районною державною адміністрацією
(розпорядження голови Великоберезнянської РДА 30.12.2015 № 249,
23.11.2015 № 196, 14.12.2015 № 223), а саме:
*****
*****
*****
1.2. Управлінням соціального захисту населення Ужгородської
районної державної адміністрації (розпорядження голови Ужгородської РДА
16.11.2015 № 407 та № 408), а саме:
*****
*****

1.3.Управлінням соціального захисту населення Виноградівської
районної державної адміністрації (розпорядження голови Виноградівської
РДА 17.11.2015 № 335), а саме:
*****
1.4. Іршавською районною державною адміністрацією (розпорядження
голови Іршавської РДА 22.12.2015 № 407), а саме:
*****
1.5. Управлінням соціального захисту населення Берегівської районної
державної адміністрації (розпорядження голови Берегівської РДА 24.12.2015
№ 426), а саме:
*****
2. Затвердити акти приймання-передачі квартир, придбаних
Великоберезнянською районною державною адміністрацією, управлінням
соціального захисту населення Ужгородської районної державної
адміністрації, управлінням соціального захисту населення Виноградівської
районної державної адміністрації, Іршавською районною державною
адміністрацією, управлінням соціального захисту населення Берегівської
районної державної адміністрації у комунальну власність територіальної
громади міста Ужгород в особі Ужгородської міської ради для забезпечення
житлом сімей загиблих військовослужбовців (додаються).
3. Зареєструвати передані квартири:
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
за Ужгородською міською радою для подальшої передачі їх сім’ям
загиблих військовослужбовців згідно з вимогами житлового законодавства.
4. Департаменту міського господарства взяти на баланс придбані
квартири та передати їх обслуговуючим організаціям.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Габора О.М.

Міський голова

Б. Андріїв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому
____________ № ___
АКТ
приймання-передачі житла
___ _________ 20__ року
Комісія, утворена відповідно до рішення виконкому 29.12.2015 № 410
«Про робочу комісію», у складі:
Габор Олександр Михайлович

- заступник міського голови,
голова робочої комісії

Костенчук Олександр
Анатолійович

- директор департаменту міського
господарства, заступник голови робочої
комісії
Члени робочої комісії:

Александров Денис Олегович

- начальник юридичного відділу

Басараб Леся Дмитрівна

- головний бухгалтер департаменту
міського господарства

Зеленяк Світлана Сергіївна

- головний спеціаліст юридичного відділу
департаменту міського господарства

Папай Марія Бейлівна

- начальник відділу обліку, розподілу та
приватизації житла департаменту
міського господарства

Полтавцева Тетяна Вікторівна

- заступник директора департаменту
міського господарства, начальник
управління майном міста

Глуханич Віталія Василівна

- завідувач юридичного сектору

апарату Великоберезнянської
райдержадміністрації
Повханич Віталіна Юріївна

- начальник відділу фінансовогосподарського забезпечення апарату
Великоберезнянської
райдержадміністрації

склала цей акт про те, що житло, а саме:
Адреса житла
(область, населений
пункт, вулиця, номер
будинку, номер квартири
(у разі наявності),
поштовий індекс)

Характеристика Вартість
Оплата придбання
житла
житла,
житла, грн
грн
(загальна площа,
з
за рахунок
житлова площа,
державного інших
кількість кімнат)
бюджету
джерел

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

-

*****

*****

-

*****

-

*****

яке
придбано
Великоберезнянською
районною
державною
адміністрацією Закарпатської області відповідно до Порядку та умов надання
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво
(придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I–II
групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та
потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 травня 2015 року № 348, безоплатно передається в
комунальну власність територіальної громади міста Ужгород в особі
Ужгородської міської ради.
До цього акта додаються:
1. Договір купівлі-продажу № 1137 від 08.12.2015.
2. Договір купівлі-продажу № 2780 від 12.11.2015.
3. Договір купівлі-продажу № 1190 від 25.12.2015.

4. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від 08.12.2015.

5. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від 16.11.2015.
6. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від 25.12.2015.
Голова комісії

__________

Габор Олександр Михайлович

Члени комісії:

__________

Костенчук Олександр Анатолійович

__________

Александров Денис Олегович

__________

Басараб Леся Дмитрівна

_________

Зеленяк Світлана Сергіївна

_________

Папай Марія Бейлівна

_________

Полтавцева Тетяна Вікторівна

_________

Глуханич Віталія Василівна

_________

Повханич Віталіна Юріївна

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому
____________ № ___
АКТ
приймання-передачі житла
___ _________ 20__ року
Комісія, утворена відповідно до рішення виконкому 29.12.2015 № 410
«Про робочу комісію», у складі:
Габор Олександр Михайлович

- заступник міського голови,
голова робочої комісії

Костенчук Олександр
Анатолійович

- директор департаменту міського
господарства, заступник голови робочої
комісії
Члени робочої комісії:

Александров Денис Олегович

- начальник юридичного відділу

Басараб Леся Дмитрівна

- головний бухгалтер департаменту
міського господарства

Зеленяк Світлана Сергіївна

- головний спеціаліст юридичного відділу
департаменту міського господарства

Папай Марія Бейлівна

- начальник відділу обліку, розподілу та
приватизації житла департаменту
міського господарства

Полтавцева Тетяна Вікторівна

- заступник директора департаменту
міського господарства, начальник
управління майном міста

Вейгеші Віталіна Іванівна

- начальник відділу фінансовогосподарського забезпечення, головний

бухгалтер управління соціального
захисту населення Ужгородської
райдержадміністрації
Зомбор Діана Степанівна

- головний спеціаліст-юрисконсульт
управління соціального захисту
населення Ужгородської
райдержадміністрації

склала цей акт про те, що житло, а саме:
Адреса житла
(область, населений
пункт, вулиця, номер
будинку, номер квартири
(у разі наявності),
поштовий індекс)

Характеристика Вартість
Оплата придбання
житла
житла,
житла, грн
(загальна площа,
грн
з
за рахунок
житлова площа,
державного інших
кількість кімнат)
бюджету
джерел

*****

*****

*****

*****

*****

*****

-

*****

*****

-

яке придбано Управлінням соціального захисту населення Ужгородської
районної державної адміністрації відповідно до Порядку та умов надання
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво
(придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I–II
групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та
потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 травня 2015 року № 348, безоплатно передається в
комунальну власність територіальної громади міста Ужгород в особі
Ужгородської міської ради.
До цього акта додаються:
1. Договір купівлі-продажу № 2990 від 23.11.2015.
2. Договір купівлі-продажу № 3055 від 26.11.2015.
3. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від 23.11.2015.

4. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від 26.11.2015.
Голова комісії

__________

Габор Олександр Михайлович

Члени комісії:

__________

Костенчук Олександр Анатолійович

__________

Александров Денис Олегович

__________

Басараб Леся Дмитрівна

_________

Зеленяк Світлана Сергіївна

_________

Папай Марія Бейлівна

_________

Полтавцева Тетяна Вікторівна

_________

Вейгеші Віталіна Іванівна

_________

Зомбор Діана Степанівна

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому
____________ № ___
АКТ
приймання-передачі житла
___ _________ 20__ року
Комісія, утворена відповідно до рішення виконкому 29.12.2015 № 410
«Про робочу комісію», у складі:
Габор Олександр Михайлович

- заступник міського голови,
голова робочої комісії

Костенчук Олександр
Анатолійович

- директор департаменту міського
господарства, заступник голови робочої
комісії
Члени робочої комісії:

Александров Денис Олегович

- начальник юридичного відділу

Басараб Леся Дмитрівна

- головний бухгалтер департаменту
міського господарства

Зеленяк Світлана Сергіївна

- головний спеціаліст юридичного відділу
департаменту міського господарства

Папай Марія Бейлівна

- начальник відділу обліку, розподілу та
приватизації житла департаменту
міського господарства

Полтавцева Тетяна Вікторівна

- заступник директора департаменту
міського господарства, начальник
управління майном міста

Галас Антон Антонович

- начальник управління соціального
захисту населення Виноградівської
райдержадміністрації

Клецька Валентина Сергіївна

- головний спеціаліст юридичного відділу
апарату Виноградівської
райдержадміністрації

склала цей акт про те, що житло, а саме:
Адреса житла
(область, населений
пункт, вулиця, номер
будинку, номер квартири
(у разі наявності),
поштовий індекс)
*****

Характеристика Вартість
Оплата придбання
житла
житла,
житла, грн
(загальна площа,
грн
з
за рахунок
житлова площа,
державного інших
кількість кімнат)
бюджету
джерел
*****

*****

*****

-

Управлінням
соціального
захисту
населення
яке
придбано
Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області
відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих
військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній
операції, а також для інвалідів I–II групи з числа військовослужбовців, які
брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових
умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня
2015 року № 348, безоплатно передається в комунальну власність
територіальної громади міста Ужгород в особі Ужгородської міської ради.
До цього акта додаються:
1. Договір купівлі-продажу № 2473 від 26.11.2015.
2. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від 26.11.2015.
Голова комісії

__________

Габор Олександр Михайлович

Члени комісії:

__________

Костенчук Олександр Анатолійович

__________

Александров Денис Олегович

__________

Басараб Леся Дмитрівна

_________

Зеленяк Світлана Сергіївна

_________

Папай Марія Бейлівна

_________

Полтавцева Тетяна Вікторівна

_________

Галас Антон Антонович

М.П.

_________

Клецька Валентина Сергіївна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому
____________ № ___

АКТ
приймання-передачі житла
___ _________ 20__ року
Комісія, утворена відповідно до рішення виконкому 29.12.2015 № 410
«Про робочу комісію», у складі:
Габор Олександр Михайлович

- заступник міського голови,
голова робочої комісії

Костенчук Олександр
Анатолійович

- директор департаменту міського
господарства, заступник голови робочої
комісії
Члени робочої комісії:

Александров Денис Олегович

- начальник юридичного відділу

Басараб Леся Дмитрівна

- головний бухгалтер департаменту
міського господарства

Зеленяк Світлана Сергіївна

- головний спеціаліст юридичного відділу
департаменту міського господарства

Папай Марія Бейлівна

- начальник відділу обліку, розподілу та
приватизації житла департаменту
міського господарства

Полтавцева Тетяна Вікторівна

- заступник директора департаменту
міського господарства, начальник
управління майном міста

Роман Марія Михайлівна

- начальник відділу фінансовогосподарського забезпечення апарату
Іршавської райдержадміністрації

Марущинець Ірина Петрівна

- начальник юридичного відділу апарату
Іршавської райдержадміністрації

склала цей акт про те, що житло, а саме:
Адреса житла
(область, населений
пункт, вулиця, номер
будинку, номер квартири
(у разі наявності),
поштовий індекс)
*****

Характеристика Вартість
Оплата придбання
житла
житла,
житла, грн
(загальна площа,
грн
з
за рахунок
житлова площа,
державного інших
кількість кімнат)
бюджету
джерел
*****

*****

*****

-

яке придбано Іршавською районною державною адміністрацією
Закарпатської області відповідно до Порядку та умов надання субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла
для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, а також для інвалідів I–II групи з числа
військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують
поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 20 травня 2015 року № 348, безоплатно передається в
комунальну власність територіальної громади міста Ужгород в особі
Ужгородської міської ради.
До цього акта додаються:
1. Договір купівлі-продажу № 2507 від 22.12.2015.
2. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від 22.12.2015.
Голова комісії

__________

Габор Олександр Михайлович

Члени комісії:

__________

Костенчук Олександр Анатолійович

__________

Александров Денис Олегович

__________

Басараб Леся Дмитрівна

_________

Зеленяк Світлана Сергіївна

_________

Папай Марія Бейлівна

_________

Полтавцева Тетяна Вікторівна

_________

Роман Марія Михайлівна

М.П.

_________

Марущинець Ірина Петрівна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому
____________ № ___

АКТ
приймання-передачі житла
___ _________ 20__ року
Комісія, утворена відповідно до рішення виконкому 29.12.2015 № 410
«Про робочу комісію», у складі:
Габор Олександр Михайлович

- заступник міського голови,
голова робочої комісії

Костенчук Олександр
Анатолійович

- директор департаменту міського
господарства, заступник голови робочої
комісії
Члени робочої комісії:

Александров Денис Олегович

- начальник юридичного відділу

Басараб Леся Дмитрівна

- головний бухгалтер департаменту
міського господарства

Зеленяк Світлана Сергіївна

- головний спеціаліст юридичного відділу
департаменту міського господарства

Папай Марія Бейлівна

- начальник відділу обліку, розподілу та
приватизації житла департаменту
міського господарства

Полтавцева Тетяна Вікторівна

- заступник директора департаменту
міського господарства, начальник
управління майном міста

Терпай Володимир Ілліч

- начальник управління соціального
захисту населення Берегівської
райдержадміністрації

Перчі Оксана Федорівна

- начальник відділу фінансовогосподарського забезпечення, головний
бухгалтер управління соціального
захисту населення Берегівської
райдержадміністрації

склала цей акт про те, що житло, а саме:
Адреса житла
(область, населений
пункт, вулиця, номер
будинку, номер квартири
(у разі наявності),
поштовий індекс)
*****

Характеристика Вартість
Оплата придбання
житла
житла,
житла, грн
(загальна площа,
грн
з
за рахунок
житлова площа,
державного інших
кількість кімнат)
бюджету
джерел
*****

*****

*****

-

яке придбано Управлінням соціального захисту населення Берегівської
районної державної адміністрації відповідно до Порядку та умов надання
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво
(придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I–II
групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та
потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 травня 2015 року № 348, безоплатно передається в
комунальну власність територіальної громади міста Ужгород в особі
Ужгородської міської ради.
До цього акта додаються:
1. Договір купівлі-продажу № 1067 від 28.12.2015.
2. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від 28.12.2015.
Голова комісії

__________

Габор Олександр Михайлович

Члени комісії:

__________

Костенчук Олександр Анатолійович

__________

Александров Денис Олегович

__________

Басараб Леся Дмитрівна

_________

Зеленяк Світлана Сергіївна

_________

Папай Марія Бейлівна

_________

Полтавцева Тетяна Вікторівна

М.П.

_________

Терпай Володимир Ілліч

_________

Перчі Оксана Федорівна

