
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

11.11.2015       Ужгород               № 382 
 
 
Про прийняття на 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, розглянувши пропозиції громадської  комісії по розгляду житлових   
питань,   виконком   міської  ради  ВИРІШИВ : 
 
І. Прийняти на квартирний облік: 
 

1.1. особа - 1, військовослужбовця,  який  проживає із сім”єю у гуртожитку 
по адреса - 1.                                                                                                            
Із  включенням  у  списки  першочерговиків, як  учасника  бойових  дій  

            (учасник АТО). 
            Підстава:   посвідчення (серія, номер, дата).      

  Склад сім”ї – 4 особи (він, дружина, дочка, син). 
 

1.2. особа - 2, продавця ТзОВ «назва», який проживає  у власному  
будинковолодінні матері по адреса - 2, де на житловій площі 24.70 кв.м. 
проживає 9 осіб. 

            Склад сім”ї – 1 особа.     
 

1.3.    особа - 3, 1999 р.н., вихованця (назва закладу). 
            Склад сім”ї – 1 особа. 
            Із   включенням   у    списки    позачерговиків,   як   дитину    позбавлену  
            батьківського   піклування   на  підставі  ст.71  Житлового  кодексу,  п.15 
            «Правил  обліку громадян,  що  потребують поліпшення  житлових умов  
            та  надання  їм  житлових  приміщень»   та клопотання служби у справах  
            дітей від 04.11.2015 р. № 545/12. 

 
 1.4.  особа - 4,  співробітника  (назва установи),   який   проживає  із  сім”єю    
         як піднаймач  по  адреса - 3.                                                                                       
         Із  включенням  у  списки  першочерговиків, як  учасника  бойових  дій  

           (учасник АТО). 
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           Підстава:   посвідчення  (серія, номер, дата).      

 Склад сім”ї – 3 особи (він, дружина, син). 
 

1.5. особа - 5, директора  (назва закладу), яка проживає із сім”єю у кімнаті 
гуртожитку по   адреса - 4.   

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

1.6. Відмовити у прийнятті на квартирний облік особа - 6 (матері загиблого 
учасника бойових дій в зоні АТО), яка  проживає із   сім”єю у 
приватизованій двокімнатній квартирі по  адреса - 5,  

          де на житловій площі 30.30 кв.м.  проживає 3 особи  (вона, чоловік, син),  
          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     спільною    постановою   виконкому   
          Закарпатської    обласної     ради    профспілок   № 322  від   26.12.1984 р.      
          та   відсутністю   інших   підстав,   передбачених   п.13.1 «Правил обліку  
          громадян,  які  потребують поліпшення  житлових  умов  та  надання  їм    
          житлових  приміщень» та ст.34 Житлового кодексу.  

 
 

 
  Міський  голова                                                                                В.Погорелов 


