
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30.09.2015       Ужгород               № 312 
 
 
Про укладення договорів   найму, прийняття 
на квартирний  облік,  зняття  з квартирного  
та кооперативного обліку 
 
 
       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,  Правилами обліку громадян,  які  бажають  вступити  до  житлово-
будівельних    кооперативів    (зі   змінами   та   доповненнями),     розглянувши  
пропозиції  громадської   комісії   по   розгляду   житлових   питань,   виконком   
міської  ради  ВИРІШИВ : 
 
І.       Укласти  договори  найму на 146-ти квартирний  житловий  будинок по   
          адреса - 1, БК «назва». 
 
                  У  зв”язку   із  закінченням   реконструкції  гуртожитку  та  здачею  в  
          експлуатацію  146-ти   квартирного    житлового   будинку   по   адреса – 1 
          (декларація   про   готовність  об”єкта до  експлуатації серія, номер, дата),   
          на підставі списків мешканців будинку,затверджених рішенням загальних 
          зборів мешканців будинку,протокол від 27.02.2014 р. № 5   та відповідно 
          до заяви, укласти  договір найму:  
 

1.1.    З особа - 1.  
  На квартиру  № 47,  що складається  з однієї  кімнати житловою площею    
  18.40 кв.м.      

            Склад сім”ї – 2 особи (він, дружина- особа - 2).  
 

    ІІ.  Прийняти на квартирний облік: 
 
2.1. Включити у списки першочерговиків учасника бойових дій в зоні АТО 

особа - 3.             
          Підстава:  посвідчення серія, номер, дата та  заява  від  14.09.2015 р. 
          Склад сім”ї – 1 особа. 
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          У загальних списках черговості перебуває з 18.12.2014 р.  
 
2.2. Включити  у  списки    першочерговиків   сім”ю    особа – 4, участь сина 

особа  - 5  в бойових діях в зоні АТО.   
          Підстава:  посвідчення серія, номер, дата та  заява  від 14.09.2015 р. 
          Склад сім”ї – 2 особи (вона, син). 
          У загальних списках черговості сім”я перебуває з 28.05.1997 р.  
 
2.3.    особа - 6,  військовослужбовця в/ч.         ,       який проживає із сім”єю у  
          гуртожитку  по  адреса - 2. 
          Із  включенням  у  списки  першочерговиків,   як  учасника  бойових  дій  
          (учасник АТО). 
          Підстава:   посвідчення серія, номер, дата.      

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

2.4. особа - 7, тимчасово непрацюючого, який проживає із сім”єю у 
гуртожитку  по  адреса - 3.                                                                                         
Із  включенням  у  списки  першочерговиків,   як  учасника  бойових  дій  

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

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

2.5. особа - 8, тимчасово непрацюючого, який проживає   у гуртожитку  по  
адреса - 4.                                                                                                                 
Із  включенням  у  списки  першочерговиків,   як  учасника  бойових  дій  

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

Склад сім”ї – 1 особа. 
 

2.6. особа - 9,          працівника      Закарпатського краєзначого   музею,   який   
проживає  у  чотирикімнатній  квартирі  по  адреса - 5,  де на житловій 
площі 45.10 кв.м. проживає 10 осіб.  

          Склад сім”ї –  4 особи (він, дружина, 2 сини).  
 
2.7. Відмовити в прийнятті на квартирний облік   особа - 10,   який проживає 

у приватизованій трикімнатній квартирі по адреса - 6,   де  на  житловій  
площі  40.50 кв.м.   проживає   4   особи   у   зв”язку   із   забезпеченістю    
середнім   розміром   житлової     площі,  відповідно до Закону України    
«Про статус і соціальний  захист громадян,    які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи»   (абз.2 п.10 ст.20)   та   відсутністю   інших  
підстав,  передбачених   п.13   «Правил   обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов та надання їм житлових приміщень» та ст.34 
Житлового кодексу.  
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Ш. Виключити зі списків черговості квартирного та кооперативного обліку: 
 
       Відповідно до листів Закарпатського регіонального управління Державної  
спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному  
житловому         будівництву»   від       дата,    номер  у   зв”язку  з  отриманням  
пільгового   довготермінового   кредиту   та   покращенням     житлових   умов, 
виключити зі списків  черговості  сім”ї  наступних громадян: 
 
3.1.  особа - 11. 

На кооперативному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
        25.12.2002 р. 
 
3.2.  особа - 12. 
        На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
        13.10.2004 р. 
 
3.3.  особа - 13. 
        На кооперативному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
        23.02.2005 р. 
 
3.4.  особа - 14. 
        На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
        28.12.2005 р. 
 
3.5.  особа - 15. 
        На квартирному обліку перебувала у першочергових списках черговості з 
        28.11.2007 р. 
 
3.6.  особа - 16. 
        На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
        08.08.2008 р. 
 
3.7.  особа - 17. 
        На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
        22.12.2010 р. 
 
3.8.  особа - 18. 
        На квартирному обліку перебувала у першочергових списках черговості з 
        16.08.2011 р. 
 
3.9.  особа - 19. 
        На кооперативному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
        16.08.2011 р. 
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3.10. особа - 20. 
         На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
         17.07.2013 р. 
 
3.11. особа - 21. 
         На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
         07.08.2013 р. 
 
 3.12. особа - 22. 
          На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          07.08.2013 р. 
 

 
 
  Міський  голова                                                                           В.Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


