
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

27.12.13       Ужгород               № 472 
 
 
Про укладення договорів найму,  видачу  
ордерів, прийняття на квартирний облік, 
зняття з кооперативного обліку. 
 
 
 Розглянувши пропозиції громадської комісії з житлових питань та 
керуючись житловим законодавством, виконком міської ради 

                                
                                                      В И Р І Ш И В : 
 
І.  Укласти договори найму: 
 
 
1.1.  З гр.***,   тимчасово  непра- 
        цюючою.  
        На квартиру  № *** по  вул. ***,  що  складається з 2-х 
        кімнат житловою площею 29.00 кв.м.  
        Склад сім”ї – 5 чол.(вона, мати-***, 
        сестра-***,    дочка-***,   син- ***) 
        Договір найму укласти у зв”язку із смертю основного квартиронаймача 
        гр. ***, батька гр. ***.  та 
        згідно з поданими документами. 
        (Свідоцтво про смерть І-ФМ № 158721 від 05.09.2013 р.) 
 
 
1.2.  З гр. ***,провідником пасажирсько- 
        го вагону ВП «Ужгородська пасажирська вагонна дільниця». 
        На квартиру  № ***  по  вул. ***,  що  складається з 
        однієї кімнати житловою площею 17.10 кв.м.   
        Склад сім”ї – 3 чол.(вона, син - ***,  



        невістка - ***,     онук - ***) 
 
        Договір найму укласти на підставі  рішення Ужгородського міськрайон- 
        ного   суду   Закарпатської   області   від   27.11.2013 р.  про  визнання за  
        гр. ***та членами її сім”ї право на користу- 
        вання житловим приміщенням квартири №*** по вул. ***  
        та згідно з поданими документами. 
 
 
1.3.  З гр. ***. 
 
        На  квартиру  № 4  по  вул. ***,   що  складається  з  однієї  
        кімнати житловою площею 18.80 кв.м. 
        Склад сім”ї – 2 чол.(вона, син-***) 
        Договір найму укласти на підставі  рішення Ужгородського міськрайон- 
        ного   суду   Закарпатської   області   від   10.07.2013 р.  про  визнання за  
        гр. ***право на користування  житловим  примі- 
        щенням квартири № 4 по вул. ***та згідно з поданими  доку- 
        ментами. 
 
 
 
 І.  Видати ордери: 
 
 
2.1. ***,головному інженеру сектору        
      захисту  інформації  центру  інформатизації   Управління   Національного  
      банку України в Закарпатській області, який проживає  із сім”єю у складі  
      4-х чоловік у двокімнатній приватизованій квартирі по вул. ***, де на 
житловій площі 28.70 кв.м. проживає 5 чоловік.   
 
      На квартиру № *** по  вул. ***,  що  складається  з  2-х  кімнат 
      житловою площею 38.90 кв.м., кухні і ванної. 
      Склад сім”ї–4 чол.(він,дружина– ***-  
      НА, син-***, дочка-***)  
      Ордер  видати  на  підставі спільного рішення адміністрації та профкому  
      Управління Національного  банку України в Закарпатській  області,  про- 
      токол № 20 від 12.12.2013 р. та  листа №17-011/3497 від 12.12.2013 р. про  
      розподіл придбаних на вторинному ринку житла квартир, як довиділення 
      до наявної у власності  частини  квартири  (ст.48 п.2 Житлового  кодексу)  
      для забезпечення сім”ї середнім розміром житлової площі, згідно списків 
      черговості із зняттям з квартирного обліку. 
      (Договір купівлі-продажу № 1844 від 20.11.2013 р.) 



 
 
 
 
2.2. ***,  завідувачу сектору супроводження  
      обліку і розрахунків банків та їх філій, банковських операцій,  фінансової  
      звітності  управління  відділу  організації  бухгалтерського  обліку Управ- 
      ління Національного банку України в Закарпатській області,яка проживає  
      із сім”єю у складі 3-х чоловік у двокімнатній  кооперативній  квартирі  по   
      вул. ***, де на житловій площі 27.00 кв.м. проживає 6 чол. 
 
      На квартиру № *** по вул. ***,  що  складається  з  2-х  кімнат 
      житловою площею 38.60 кв.м., кухні і ванної. 
      Склад сім”ї – 3 чол.(вона, чоловік-***- 
      , дочка-***)  
      Ордер  видати  на  підставі спільного рішення адміністрації та профкому  
      Управління Національного  банку України в Закарпатській  області,  про- 
      токол № 20 від 12.12.2013 р. та  листа №17-011/3497 від 12.12.2013 р. про  
      розподіл придбаних на вторинному ринку житла квартир, згідно  списків  
      черговості із зняттям з квартирного обліку. 
      (Договір купівлі-продажу № 1843 від 20.11.2013 р.) 
             
       
2.3. ***, електромонтеру з ремон- 
      ту та обслуговування електроустаткування господарського  сектору адмі- 
      ністративного відділу Управління  Національного банку України в Закар-  
      патській області, який проживає з дружиною у двокімнатній приватизова-  
      ній квартирі по вул. ***,де на житловій площі 29.0 кв.м.  
      проживає 6 чоловік.  
 
      На  квартиру  № ***  по  вул. ***,  що  складається з  
      однієї кімнати житловою площею 21.40 кв.м., кухні і ванної. 
      Склад сім”ї – 2 чол.(він,  дружина – ***)  
      Ордер  видати  на  підставі  спільного  рішення адміністрації та профкому  
      Управління Національного  банку України в Закарпатській  області,  про- 
      токол № 20 від 12.12.2013 р. та  листа №17-011/3497 від 12.12.2013 р. про  
      розподіл придбаних на вторинному ринку житла квартир, як довиділення 
      до наявної у власності квартири (ст.48 п.2 Житлового кодексу) для забез- 
      печення сім”ї середнім розміром житлової площі,  згідно  списків  черго- 
      вості із зняттям з квартирного обліку. 
      (Договір купівлі-продажу № 1850 від 21.11.2013 р.) 
 
 



 
 
 
 
 
Ш.  Прийняти на квартирний облік: 
 
 
3.1. ***, старшого проку-рора  міжрайонної  прокуратури,    який  проживає  

у  гуртожитку  по        вул. ***. 
Склад сім”ї – 1 чол. 
 

3.2. ***,   економіста  з  фінансової  роботи  
«Гіпермаркету «Епіцентр К», яка проживає  у трикімнатній квартирі по 
вул. ***де на житловій площі 40.57 кв.м. проживає 
8 чол. Склад сім”ї – 2 чол.(вона, чоловік). 

    
 
          -  внести зміни до складу сім”ї черговиків: 
 
 
3.3. Внести зміни до складу сім”ї гр. ***, яка перебуває на квартирному 

обліку з 25.10.2006 р.у зв”язку з народ- женням  дочки– ***, 2013 р.н.   
          Склад сім”ї – 3 чол.(вона, син, дочка).  
         
 
3.4. Внести зміни до складу сім”ї гр. ***,  який перебуває на квартирному 

обліку з 01.12.2004 р. у  зв”язку з народженням  сина– ***,  2013 р.н.   
          Склад сім”ї – 5 чол.(він, дружина, 3 сини).  
          Із включенням у списки першочерговиків, як багатодітну сім”ю. 
 
 
 

 
Міський  голова                                                                       В.Погорелов 
 
 

 


	 Розглянувши пропозиції громадської комісії з житлових питань та керуючись житловим законодавством, виконком міської ради

