
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

21.05.2014       Ужгород               № 162 
 
Про укладення договорів найму, прийняття 
на квартирний та кооперативний облік, зняття 
з квартирного та  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 доповненнями), 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 ОСОБА - 1, тимчасово непрацюючою.   
                  
         На  квартиру АДРЕСА - 1, що складається  з 2-х кімнат житловою 
         площею 36.00 кв.м.      
         Склад сім”ї – 1 чол.  
         Договір найму укласти у зв”язку із смертю основного квартиронаймача 
         ОСОБА - 2, тітки ОСОБИ - 1 та  згідно з поданими документами. 
         (Повторне свідоцтво про смерть  серія, номер від 06.05.2014 р.) 
 
 
  1.2. З ОСОБА - 3, (місце роботи). 
 
          На  квартиру АДРЕСА - 2, що складається з однієї кімнати житловою  
          площею 10.00 кв.м. 
          Склад сім”ї – 2 чол.(вона, батько-ОСОБА - 4, син-ОСОБА - 5)  
          Договір найму укласти на підставі заяви  основного  квартиронаймача  
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          гр.ОСОБИ - 4,  батька ОСОБИ - 3  та згідно з поданими документами. 
 
 
   1.3. Відмінити  пункт  рішення  міськвиконкому  від 24.01.1996 р.  № 6  про 
          використання квартири АДРЕСА– 3 (назва підприємства) як  службової  
          та  укласти договір найму: 
 
          З ОСОБА - 6,  пенсіонером,  колишнім    працівником   (назва 
          підприємства). 
          На квартиру АДРЕСА - 3, що складається з 3-х кімнат житловою  
          площею 37.80 кв.м. 
          Склад сім”ї – 5 чол.  (він,  дружина - ОСОБА - 7,   дочка - ОСОБА – 8, 
          дочка - ОСОБА - 9, онучка - ОСОБА - 10) 
          Договір  найму  укласти  на  підставі  листа   (назва  підприємства)   від   
          10.04.20014 р. № Н.10/1000, клопотання та рішення спільного засідання  
          профкому і  адміністрації   (назва  підприємства),  протокол  №  120  від  
          05.05.2014 р., згідно з поданими документами. 
          Вислуга років на одному  підприємстві  (назва підприємства) - 40 років.   
  
 
ІІ.  Прийняти на квартирний облік: 
 
 
2.1. ОСОБА - 11,       ученицю   Ужгородської загальноосвітньої   школи   І-

Ш ступенів №  , яка проживає у  двокімнатній приватизованій квартирі 
по АДРЕСА - 4, де на житловій площі 25.80 кв.м. проживає 7 чол. 

          Склад сім”ї – 1 чол. 
 
2.2. ОСОБА - 12,  1997 р.н.,  вихованця  (назва закладу).                              

Склад сім”ї – 1 чол. 
          Із включенням у списки  позачерговиків,  як дитину-сироту на підставі 
          ст.71 Житлового  кодексу,  п.15  «Правил  обліку громадян,  що  потре-  
          бують поліпшення житлових умов та надання їм житлових приміщень»  
          та клопотання служби у справах дітей від 28.04.2014 р. № 208/14. 
 
 
2.3. ОСОБА - 13 ,      диспетчера   (назва   підприємства),   яка  проживає  у 

двокімнатній квартирі по АДРЕСА- 5, де на житловій площі 32.60 кв.м. 
проживає 5 чол. 

          Враховуючи різнополість,згідно п.13 п.п.7“Правил обліку громадян, що  
          потребують покращення житлових умов та надання їм житлових примі- 
          щень”. Склад сім”ї – 2 чол.(вона, син) 
         
 
     -    внести зміни до списків черговості: 
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2.4. Включити у списки  першочерговиків з 19.03.2014 р. сім”ю  ОСОБИ - 

14, який перебуває  на  квартирному обліку  у зв”язку з народженням 
дітей-близнюків.  
 
 

-   зняття з квартирного обліку: 
 

2.5. Виключити зі списків черговості сім”ю  ОСОБИ - 15,  у зв”язку з 
покращенням житлових умов за місцем роботи. 
На квартирному обліку сім”я перебувала з 13.06.2012 р. 
Підстава:   лист   (назва установи) від 23.04.2014 р. № 17-011/1282.  
 
 

Ш.   Прийняти на кооперативний облік: 
 
3.1. ОСОБА - 16,   тимчасово  непрацюючу,   яка  проживає у двокімнатній  

квартирі  по  АДРЕСА – 6,  де на житловій площі 30.70 кв.м. проживає 
6 чол. 
Склад сім”ї – 1 чол. 

    
 
ІУ. Зняти з кооперативного обліку: 
 
-    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 :    
                                                                
Список  прізвищ: 
 
 
 
В.о.міського голови, секретар ради                                                    В.Щадей  


