
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

29.12.2015       Ужгород               № 412 
 
Про видачу ордера, укладення договорів 
найму, 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 з розгляду  житлових   
питань,   виконком   міської  ради  ВИРІШИВ : 
 
І.   Видати ордер: 
 
1.1. особа - 1,   інваліду ІІ групи з числа військовослужбовців,які брали участь 

в антитерористичній операції,  проживаючому  із сім’єю в  однокімнатній  
приватній  квартирі  житловою  площею  15.80  кв.м. по  адреса – 1.        
На  квартиру по  адреса - 2,  що  складається  з  3-х  кімнат житловою 
площею 41.20 кв.м., кухні і ванної. 
Склад сім’ї – 4 особи   (він,  дружина- особа - 2,  дочка – особа - 3, син- 
особа - 4). 

          Ордер   видати  згідно  зі  списками  позачерговиків,  як  інваліду ІІ групи 
          з   числа   військовослужбовців,    які  брали  участь  в  антитерористичній  
          операції, сім’я якого відповідно до ст.48 ч.2 Житлового кодексу має право  
          на   доотримання   до   наявної   у   власності    квартири    недостаючу   до  
          середнього розміру   житлову  площу із урахуванням різнополості   членів    
          сім’ї, що передбачено п.52, 53 «Правил  обліку громадян, які   потребують   
          поліпшення  житлових  умов  та  надання  їм  житлових  приміщень»,    на   
          виконання    розпорядження  голови  Закарпатської   обласної   державної   
          адміністрації   24.07.2015   № 237  та  листа   Закарпатської   облдержадмі- 
          ністрації   29.07.2015   №  06-10/1719,    згідно  з  бюджетною   програмою     
          2511120   «Субвенції  з   державного  бюджету  місцевим    бюджетам  для   
          забезпечення  житлом  членів  сімей  загиблих учасників АТО та інвалідів  
          І-ІІ груп з числа  учасників  АТО,  які  потребують  поліпшення  житлових 
          умов    та   перебувають  на  квартирному обліку», рішенням     виконкому  

11.12.2015  №  385    «Про    придбання    житлової    площі»,         заявою 
гр.Пучініна В.М., із зняттям з квартирного обліку.       

          Квартира придбана за рахунок коштів державного  бюджету  виконавчим 
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          комітетом Ужгородської міської ради згідно з договором купівлі-
продажу  
          від  17.12.2015 р. 
ІІ. Укласти договір найму: 
 
2.1. З  особа - 5,  працівницею ТДВ «назва».                                                                    

На квартиру  по адреса - 3,  що складається з 2-х кімнат житловою 
площею 28.80 кв.м. 
Склад сім’ї –4 особи (вона,    мати- особа - 6,    сестра- особа - 7,  
син- особа - 8).  
Договір найму укласти у зв’язку зі смертю основного квартиронаймача  
особа - 9,  батька   особа - 5,  та   згідно  з поданими документами. 

          (Свідоцтво про смерть  серія, номер, дата)    
 
2.2. З  особа - 10, тимчасово непрацюючою.                                                                    

На квартиру по  адреса - 4,  що складається з 2-х кімнат житловою 
площею 31.81 кв.м. 
Склад сім’ї – 5 осіб (вона,  дочка- особа - 11,  онучка- особа - 12, онучка-
особа - 13,  онучка- особа - 14).  
Договір найму укласти у зв’язку зі смертю основного квартиронаймача  
особа - 15,     чоловіка  особа - 10,  та   згідно  з поданими документами. 

          (Свідоцтво про смерть серія, номер, дата)   
 
2.3. З   особа - 16, тимчасово непрацюючим.                                                                   

На квартиру  по адреса - 5,  що складається з 2-х кімнат житловою 
площею 27.90 кв.м. 
Склад сім’ї – 1 особа.  
Договір найму укласти у зв’язку зі смертю основного квартиронаймача  
особа - 17, та  згідно з поданими документами. 

          (Витяг з державного  реєстру  актів  цивільного  стану  громадян  щодо  
           актового запису про смерть  від 14.11.2015 р.)    
 
 2.4.   З   особа - 18, тимчасово непрацюючим. 
          На  квартиру  по   адреса - 6, що складається з 2-х  кімнат житловою 
          площею 31.80 кв.м. 

Склад сім’ї - 4 особи (він, дружина- особа - 19, син- особа - 20, син- особа 
- 21) 

          Договір   найму   укласти   на   підставі   постанови         Ужгородського  
          міськрайонного суду Закарпатської області 04.09.2015 про зобов’язання  
          виконкому укласти  договір найму на квартиру по адреса - 6  з  особа - 18  
          та згідно з поданими документами. 

 
2.5. Відмінити  пункт  2.31 рішення  виконкому від  21.06.2007 р.  № 235  про      

закріплення   квартири  по   адреса - 7   за   відокремленим    підрозділом  
назва як  службової та укласти  договір найму:    
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          З  особа - 22,       пенсіонером, колишнім  працівником ВП «назва».    
          На квартиру по   адреса - 7,  що складається з 3-х  кімнат житловою  
          площею 40.57 кв.м.   
          Склад сім’ї – 4 особи (він,   дружина- особа - 23, син- особа - 24, дочка- 
          особа - 25).  

Договір  найму   укласти    на   підставі  листа  назва   підприємства   від 
18.11.2015 р.№Н-10/3960,  рішення   спільного   засідання   адміністрації   
та   профкому  первинної профспілкової організації ВП«назва»(протокол  
№  98  від  30.11.2015 р.)  та   листа   №  368   від   30.11.2015 р.,  згідно  з 
поданими документами. 

  (Загальний   трудовий   стаж  роботи  в  підрозділах  назва   24 роки). 
          
2.6. Відмінити  пункт  2.32 рішення  виконкому від  21.06.2007 р.  № 235  про      

закріплення   квартири  по  адреса - 8 за відокремленим підрозділом назва 
як службової та укласти  договір найму:    

       
          З   особа - 26, пенсіонеркою, колишньою  працівницею ВП  «назва».   
          На квартиру  по   адреса - 8,  що складається з 2-х  кімнат житловою  
          площею 28.79 кв.м.   
          Склад сім’ї – 2 особи (вона, син- особа - 27).  
         Договір  найму   укласти    на   підставі  листа назва підприємства від  
         18.11.2015 р.№Н-10/3960,  
         рішення   спільного   засідання   адміністрації   та   профкому    первинної  
         профспілкової організації ВП «назва»(протокол  №  98  від  30.11.2015 р.)   
         та листа № 368 від 30.11.2015 р., згідно з поданими документами. 

  (Загальний  трудовий  стаж   роботи  в  підрозділах  назва  28 років) 
       
2.7. У пункті 1.4 рішення виконкому 13.10.2006 р. № 338 прізвище  

«Вовчанин», читати «Вовчанчин».  
 

  Ш.  Прийняти на квартирний облік: 
 
3.1. особа - 28, тимчасово непрацюючу,  яка  проживає  із сім’єю у 

гуртожитку по  адреса - 9. 
           Із  включенням у списки першочерговиків, враховуючи участь чоловіка –   
           особа – 29  у бойових діях у зоні АТО. 
           Підстава:   посвідчення серія, номер, дата.      

 Склад сім’ї – 4 особи (вона, чоловік, 2 дочки). 
 

3.2. особа - 30, машиніста крану управління в Закарпатській області,   який 
проживає у гуртожитку по  адреса - 10.              

            Із  включенням  у  списки  першочерговиків, як  учасника  бойових  дій  
            (учасник АТО). 
            Підстава:   посвідчення серія, номер, дата.      

  Склад сім’ї – 1 особа. 
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3.3. особа - 31,   військовослужбовця   в/ч м.Чоп,   який  проживає із сім’єю 

в однокімнатній  квартирі  по   адреса - 11, де на житловій площі 15.40 
кв.м. проживає 4 особи.                                                                                      
Із  включенням  у  списки  першочерговиків, як  учасника  бойових  дій  

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

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

 3.4.   особа - 32,  директора  ТОВ   «назва»,       яка  проживає у  трикімнатній   
          квартирі по адреса - 12,де на житловій площі 39.95 кв.м.проживає 7 осіб.         

 Склад сім’ї – 3 особи (вона, дочка, син). 
 

3.5. особа - 33, 1999 р.н., який проживає у квартирі опікуна по адреса - 13,  
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  09.12.2015 р. №588/12, із 
включенням у списки позачерговиків. 

            Склад сім’ї – 1 особа. 
             

3.6. Включити   у   списки   першочерговиків   сім’ю   особа - 34,   учасника 
бойових дій (учасника АТО).             

            Підстава:  посвідчення серія, номер, дата та  заява від 09.12.2015 р. 
            Склад сім’ї – 3 особи (він, дружина, син). 
            У загальних списках черговості перебуває з 05.12.2012 р.  
 

3.7. особа - 35,   тимчасово   непрацюючого,    який  проживає  із  сім’єю  у 
двокімнатній  квартирі  по адреса - 14, де на житловій площі 28.10 кв.м. 
проживає 5 осіб.                                                                                                
Із  включенням  у  списки  першочерговиків, як  учасника  бойових  дій  

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

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

3.8. особа - 36, тимчасово непрацюючого, який проживає із сім’єю у  
службовому  приміщенні  по  адреса - 15.                                                              
Із  включенням  у  списки  першочерговиків, як  учасника  бойових  дій  

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

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

3.9. особа - 37,  працівника  Закарпатської  філії  ПАТ   «назва»,  який  
проживає  із сім’єю у трикімнатній  квартирі по адреса - 16, де на 
житловій площі 40.20 кв.м. проживає 7 осіб.                                                
Із  включенням  у  списки  першочерговиків, як  учасника  бойових  дій  

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

  Склад сім’ї – 4 особи (він, дружина, 2 дочки). 
 

  3.10.  Внести до складу сім’ї особа - 38, яка  перебуває на  квартирному обліку  
            з 23.06.2010 р., дочку –  особа - 39,  2015 р.н. 
           Склад сім’ї – 4 особи (вона, чоловік, 2 дочки). 
 
3.11.  Внести до складу сім’ї особа - 40, яка перебуває на квартирному обліку з 
          26.07.1984 р., онучку – особа - 41, 2015 р.н. 

           Склад сім’ї – 4 особи (він, дружина, дочка, онучка). 
 
          
 
 

  Міський  голова                                                                                      Б.Андріїв 
 
 


