
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

16.07.2014       Ужгород               № 254 
 
 
Про укладення договорів найму, прийняття 
на квартирний та кооперативний облік. 
 
 
 
       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 гр.ОСОБА – 1,   назва   ТОВ.                                                                                     
На квартиру  №    по  вул.АДРЕСА - 1,  що складається з однієї 

        кімнати житловою площею 17.50 кв.м. 
        Склад сім”ї–3 чол.(вона, дочка-ОСОБА - 2, дочка- ОСОБА – 3) 
        Договір   найму   укласти   у   зв”язку   із   зміною  статусу  будинку  по  
        вул.АДРЕСА-1(свідоцтво про відповідність збудованого об”єкта проект- 
        ній документації,   вимогам державних стандартів,   будівельних  норм і  
        правил  №07000483 від 16.10.2009 р.),  згідно проведеної  перенумерації   
        квартир на підставі списків мешканців будинку,затверджених  рішенням  
        загальних  зборів мешканців за місцем  проживання,  проведених КШЕП  
        (протокол № 32 від 16.02.2010 р.), та поданих документів. 
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1.2. Відмінити  пункти  3.1, 3.2  рішення  виконкому  від  09.02.2005 р.  № 30  
в частині  використання  однокімнатного будинку № по  вул.АДРЕСА-2, 
назва підприємства       як службової та укласти договір найму: 

 
З  гр.ОСОБА - 4,   назва підприємства. 

   На  будинок  по  вул.АДРЕСА - 2,  що  складається з однієї  кімнати 
житловою площею 18.40 кв.м. 

  Склад сім”ї – 6 чол.(вона, чоловік-ОСОБА - 5, син-ОСОБА - 6,    дочка -
ОСОБА - 7,   онучка-ОСОБА - 8,   онучка-ОСОБА - 9)  
Договір  найму  укласти  на  підставі  листа  назва підприємства  № 286  
від 25.06.2014 р.   та   рішення  зборів  трудового  колективу,   протокол  
№ 2  від 24.06.2014 р., згідно з поданими документами.   
(Стаж роботи гр. ОСОБА -  4 в   назва підприємства    - понад 10 років)  

 
 
 
ІІ.  Прийняти на квартирний облік: 
 
 
2.1. ОСОБА - 10,  назва підприємства,  який  проживає  у  двокімнатній  

квартирі  по  вул.АДРЕСА - 3, де на житловій площі 27.19 кв.м. 
проживає 5 чол. 

          Склад сім”ї – 2 чол.(він, дружина) 
Із включенням у  списки першочерговиків, як  воїна-інтернаціоналіста, 
потребуючого поліпшення житлових умов. 
Підстава: посвідчення серія, номер, дата. 

 
 
2.2. ОСОБА - 11,    назва    установи,       який    проживає    у   житловому  

приміщенні,  що  складається з однієї кімнати житловою площею 18.20 
кв.м. у гуртожитку по вул.АДРЕСА - 4,     де проживає 2 чол.(він,мати)         

          Склад сім”ї – 1 чол. 
 
 
2.3. ОСОБА - 12, 1998 р.н.,  вихованця  назва установи.                          

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 07.07.2014 р. № 360/14. 
 
 

2.4. ОСОБА - 13, тимчасово непрацюючу,  яка   проживає  із  сім”єю у 
однокімнатній  власній  квартирі житловою площею 20.00 кв.м. по  
вул.АДРЕСА – 5.  
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Склад сім”ї – 6 чол.(вона, чоловік, дочка, 3 сини) 
Із включенням у списки першочерговиків, як багатодітну сім”ю. 

 
  

- внести зміни до складу сім”ї черговиків: 
 
 
2.5. Внести до складу сім”ї  гр. ОСОБА - 14,  який перебуває на квартирному  

     обліку у списках позачерговиків, як призначений на  посаду  назва уста- 
     нови з 16.03.2011 року,  сина –ОСОБА - 15,  2014 р.н.  

        Сім”я проживає у гуртожитку по вул.АДРЕСА - 6. 
        Склад сім”ї – 4 чол.(він, дружина, дочка, син). 
 
 
2.6.  Внести зміни до списків черговості  кооперативного обліку та рахувати  
        сім”ю гр.ОСОБА - 16 у складі–5-ти чоловік (він, дружина, син, 2 дочки),   
        включивши до складу сім”ї дружину –  гр.ОСОБА - 17, яка   перебувала    
        у списках  черговості окремо та сина - гр. ОСОБА - 18,   2009 р.н. 
        Сім”я перебуває на кооперативному обліку з 23.03.2006 р. 
        Із включенням у списки першочерговиків, як багатодітну сім”ю.  
 
         
2.7. Внести до складу сім”ї гр.ОСОБА - 19, яка перебуває на кооперативному  
       обліку з 27.06.2006 р., дочку –ОСОБА - 20,   2009 р.н. 
      Склад сім”ї – 4 чол.(вона, чоловік, 2 дочки).          
 
 
 

 
В.о. міського голови, секретар ради                                                   В.Щадей 
 
 


