
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

04.12.13       Ужгород               № 430 
 
 
Про   укладення   договорів    найму,   видачу 
службових ордерів, прийняття на квартирний 
та кооперативний облік,зняття з квартирного 
та 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   непрацюючою. 
  
         На квартиру № 72  по вул. ***, що складається  з   3-х  
         кімнат  житловою  площею  37.90 кв.м. 
         Склад сім”ї – 1 чол.  
         Договір найму укласти у зв”язку із смертю основного квартиронаймача 
         гр. ***,   матері    гр. ***та згідно з поданими документами. 
         (Свідоцтво про смерть І-ФМ № 160395 від 09.10.2013 р.) 
 
 
 
1.2. З гр. ***,   тимчасово  непра- 

цюючим. 
На квартиру № 28 «б» по вул.***, що складається з однієї 
кімнати житловою площею 12.20 кв.м. 
Склад сім”ї – 2 чол.(він, брат-***) 
Договір найму укласти у зв”зку із смертю основного квартиронаймача 
гр. ***,  матері гр***.  та згідно з  
поданими документами. 
(Свідоцтво про смерть І-ФМ № 120191 від 08.07.2011 р.)  
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1.3. З гр. ***, тимча-   

сово непрацюючим. 
 
На квартиру № 16 по  вул.***,  що  скла-дається з однієї кімнати 
житловою площею 19.35 кв.м. 
Склад сім”ї – 1 чол. 
Договір найму укласти у зв”зку із смертю основного квартиронаймача 
гр. ***,  матері гр. ***.  та згідно з  
поданими документами. 
(Свідоцтво про смерть І-ФМ № 135513 від 08.02.2012 р.)  
 
 

1.4. З гр. ***, завідува-   
чем відділу ТОВ «Епіцентр К». 
 
На квартиру № 53 по вул.***,  що  складається з 2-х кімнат житловою 
площею 31.38 кв.м. 
Склад сім”ї  – 2  чол. (він,   мати – ***) 
Договір найму укласти у зв”зку із смертю основного квартиронаймача 
гр. ***,  діда гр. ***.  та згідно з  поданими документами. 
(Свідоцтво про смерть І-ФМ № 093974 від 11.01.2010 р.)  
 
 

 1.5.   З гр. ***, тим-   
часово непрацюючим. 
 
На квартиру №1 по вул.***, що складається з однієї 
кімнати житловою площею 17.80 кв.м. 
Склад сім”ї–4 чол.(він, дружина-***) 
Договір  найму  укласти  у  зв”язку  із  зняттям  з  державної  реєстрації  
15.08.1989 р. основного квартиронаймача  гр. ***,  матері  гр. ***.   та  
її  переходом  на інше  місце   проживання  по  вул. ***,   згідно   з   
поданими документами. 
 
 

 1.6.   З гр. ***, тимчасово  не- 
          працюючим. 
 
          На квартиру № 69 по вул.***   що складається 
          з 3-х кімнат житловою площею 37.60 кв.м. 
          Склад сім”ї – 5 чол.(він,   дружина - ***, 
          син-***,   син-П***, син-***)  
          Договір найму укласти у зв”язку із зміною статусу будинку на підставі 
          рішення міськвиконкому  від 04.09.2008 р. № 390 та згідно з поданими  
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          документами. 
 
 
1.7. Відмінити  пункт  2.4  рішення  виконкому  від  26.07.2006 р.  № 181  в  

частині   використання   квартири   № 71  по  вул.*** 
КП «ЖРЕР № 5» як службової та укласти договір найму: 

 
З гр. ***, слесарем-сантехніком 
КП «ЖРЕР № 5». 
На квартиру № 71 по вул.***, що складається з однієї 
кімнати житловою площею 11.30 кв.м. 

  Склад сім”ї – 3 чол.(він,  дружина – ***) 
Договір  найму  укласти  на  підставі  листа КП «ЖРЕР № 5»  № 251 від 
18.10.2013 р.  та рішення профспілкового комітету,   протокол  № 6  від  
11.10.2013 р., згідно з поданими документами.   
(Стаж роботи гр. ***. в КП «ЖРЕР № 5» - 11 років)  

  
 

1.8. Відмінити п.3.1 та п.3.2 рішення виконкому  від  31.08.1994 р.  №  5  в  
частині   використання   квартири   № 13  по  вул. *** 
КП «ЖРЕР № 5» як службової та укласти договір найму: 

 
З гр. ***, слесарем-сантехні-ком КП «ЖРЕР № 5». 
На квартиру № 13 по вул.***, що складається з однієї 
кімнати житловою площею 19.30 кв.м. 
Склад сім”ї – 3 чол.(він,    дружина – ***, син-***) 
Договір  найму  укласти  на  підставі  листа КП «ЖРЕР № 5»  № 249 від 
18.10.2013 р.  та рішення профспілкового комітету,   протокол  № 5  від  
11.10.2013 р., згідно з поданими документами.    
(Стаж роботи гр. ***. в КП «ЖРЕР № 5» - 26 років)  

 
   

1.9. З гр. ***, бухгалтером Ужгород- 
        ської міської поліклініки. 
 

На  квартиру  № 30  по  вул.***,  що складається з 2-х 
кімнат житловою площею 28.50 кв.м. 
Склад сім”ї–3 чол.(вона,син-***, 
дочка-***) 
Договір   найму  укласти  на   підставі   рішення  Ужгородського міськ- 
районного суду від 08.10.2013 р. про  визнання основного квартиронай-
мача гр. ***,  колишнього чоло-віка гр. ***. втратившим право на 
користування житловим приміщенням в квартирі  по  вул. *** та згідно з 
поданими документами.  
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1.10.  Відмінити пункт 2.29  рішення  виконкому  від  28.02.2007 р.  № 54  про   

        використання квартири № 9 по вул.***,  військовою частиною  
        Т0300     (18  окремий  мостовий  загін   Державної  спеціальної  служби  
        транспорту) як службової та укласти договір найму: 
   
        З гр. ***,   військово- 
        службовцем 18 ОМЗ Держспецтрансслужби (в/ч.Т0300). 
        На квартиру № 9 по вул.***, що складається з 2-х кімнат  
        житловою площею 28.90 кв.м. 
        Склад сім”ї– 4 чол.(він,дружина-***).   
        Договір найму  укласти на підставі  рішення  житлової комісії військової  
        частини Т0300,   протокол  № 75 від 02.07.2013 р.,    листа командування 
        18 окремого мостового загону (в/ч.Т0300) від 12.11.2013 № 875 та погод- 
        ження   Адміністрації  Державної  спеціальної   служби  транспорту   від 
        06.06.2013 р.,  згідно з поданими документами. 
        (Вислуга гр. ***.  складає 15 років). 
 
    

 1.11. З гр. ***, військовослуж- 
        бовцем військової частини 3002 «М» ВВ МВС України. 
 
        На  квартиру  № 26  по  вул.*** що  складається з  
        однієї кімнати житловою площею 17.50 кв.м. 
        Склад сім”ї – 4 чол.(він, дружина-***, 
        дочка-***,    дочка-***) 
        Договір найму укласти у зв”язку із зміною статусу будинку на підставі 
        рішення міськвиконкому від 24.12.2008 року № 533, списків мешканців 
        будинку, затверджених рішенням загальних зборів мешканців за місцем 
        проживання БК “Легенда”,   протокол від 15.05.2009 р.,   згідно з пода- 
        ними документами. 
 
 
   -   відмовити в укладенні договору найму: 
 

1.12.  Враховуючи   наявні  у  приватній   власності   житлові  приміщення   по 
          вул.***,    загальною  площею  75.30 кв.м. (37.60 кв.м.  +   
          37.70 кв.м.),   відмовити  в  укладенні  договору  найму  на  однокімнатну  
          квартиру  № 1  по   вул.***    гр. ***,  як  такій,   що  не  потребує  
поліпшення  житлових  
          умов та  забезпечена  нормою  житлової  площі,  у зв”язку з протиріччям 
          статтям 31 та 48 Житлового кодексу.    

 
   -   внести зміни та доповнення: 
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1.13.  Внести  зміни у пункт 1.10 рішення  міськвиконкому  від  05.10.2011 р.  
№ 373 і викласти в такій редакції: 
У двокімнатну квартиру № 7 по  ***,  закріплену за Ужгородським  
міським  управлінням  УМВС України в Закарпатській області   як   
гуртожиток,      поселити   сім”ю    начальника    СДСБЕЗ  
-   ***. 
Підстава:  клопотання від 22.11.2013 р.  35/39290  та  витяг з рішення  
житлово-побутової  комісії  Ужгородського  міського   відділу УМВС 
України в Закарпатській області від 22.11.2013 р. № 1. 
 
 

1.14. Доповнити рішення виконкому від 30.10.2013 р. № 395: 
              2.    Розірвати  договір   найму жилого приміщення на квартиру № 35  
         по вул.***  з гр. ***, у 
         зв”язку з  виїздом  її  сім”ї  на  постійне  місце  проживання в Угорщину,  
         згідно поданої заяви,  у відповідності до ст.107 Житлового кодексу . 
         Пункт 2 вважати відповідно пунктом 3.     
   
             
ІІ.   Видати службові ордери: 
 

2.1. ***,заступнику начальника відділу прокуратури Закарпатської області. 
 

На  квартиру  № 159  по  вул.***  що  складається  з однієї кімнати 
житловою площею 11.30 кв.м., кухні і ванної. 
Склад сім”ї – 3 чол.(він,  дружина - ***, дочка-***) 
Службовий ордер видати на підставі спільного рішення адміністрації та 
профкому   прокуратури   Закарпатської   області,    протокол   №  1  від 
15.11.2013 р.та листа адміністрації від 15.11.2013 р.№11-512 вих-13(470), 
згідно з поданими документами. 

 
2.2. ***,  старшому  прокурору відділу прокуратури Закарпатської області. 

 
На  квартиру  № 35  по  вул.***,  що  складається  з однієї кімнати 
житловою площею 17.80 кв.м., кухні і ванної. 
Склад сім”ї – 3 чол.(він,  дружина - ***) 
Службовий ордер видати на підставі спільного рішення адміністрації та 
профкому   прокуратури   Закарпатської   області,    протокол   №  1  від 
15.11.2013 р.та листа адміністрації від 15.11.2013 р.№11-512 вих-13(470), 
згідно з поданими документами. 
 

 
ІІІ.  Прийняти на квартирний облік: 



 6

 3.1.   ***, 1996 р.н.,  вихованця  Пере- 
          чинської  обласної  загальноосвітньої  школи-інтернату  І-ІІ  ступенів.   
          Склад сім”ї – 1 чол. 
          Із включенням у списки позачерговиків,  як дитину-сироту на підставі 
          ст.71 Житлового кодексу,п.п.15,16«Правил обліку громадян,що потре-  
          бують поліпшення житлових умов та надання їм житлових примщень»  
          та клопотання служби у справах дітей від 26.09.2013 р.№ 404/14-6.   
 
 3.2.   ***, 1997 р.н.,   вихованку 
          Перечинської обласної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів   
          Склад сім”ї – 1 чол. 
          Із включенням у списки позачерговиків,  як дитину-сироту на підставі 
          ст.71 Житлового кодексу,п.п.15,16«Правил обліку громадян,що потре-  
          бують поліпшення житлових умов та надання їм житлових примщень»  
          та клопотання служби у справах дітей від 26.09.2013 р.№ 404/14-6.   
 
 3.3.   ***, приватного підприємця, який  про- 
          живає із сім”єю у кімнаті гуртожитку по вул.Антонівській, 2/16. 
          Склад сім”ї – 5 чол.(він, дружина, 2 сини, дочка)  
          Із включенням у списки першочерговиків, як багатодітну сім”ю. 
 
3.4. ***,    інженера    Закарпатської дирекції УДП поштового зв”язку  

«Укрпошта»,  який проживає у дво- 
кімнатній  квартирі з батьками  по  вул***,  де на 

           житловій площі 34.51 кв.м. проживає 5 чоловік. Враховуючи  різнопо- 
           лість,згідно п.13 п.п.7“Правил обліку громадян, що потребують покра- 
           щення  житлових  умов та  надання їм  житлових приміщень”. 

 Склад сім”ї – 1 чол. 
 

3.5.  Відновити  у  списках  черговості  сім”ю  гр. *** 
, яка перебувала на квартирному обліку у загаль- 
        них списках черговості з 26.08.1998 р.            
        Сім”я проживає у гуртожитку по вул. ***. 
        Склад сім”ї – 2 чол.(вона, дочка) 
 
 
    -   внести зміни до складу сім”ї черговиків: 
 
3.6.  Внести зміни до складу сім”ї гр. ***,  який  перебуває на квартирному  
обліку з  20.03.2013 р.  у зв”язку з  
        народженням   дочки– гр. ***,   2013 р.н.   
        Склад сім”ї – 5 чол.(він, дружина, син, 2 дочки).  
        Із включенням у списки першочерговиків, як багатодітну сім”ю. 
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   3.7.  Внести  зміни  до складу сім”ї  гр. ***, яка перебуває на квартирному 
обліку з 12.07.2005 р., у зв”язку з  
           народженням сина  –  гр. ***, 2007 р.н. 

       Склад сім”ї – 2 чол.(вона, син). 
 

   3.8.  Внести  зміни до складу  сім”ї   гр. ***,  яка   перебуває  на  квартирному  
обліку  з  16.05.2012 р., 
           у зв”язку  з  укладенням  шлюбу та  проведенням   державної  реєстрації  
           за місцем  проживання  чоловіка, у трикімнатній квартирі по вул. *** де 
на житловій площі 34.20 кв.м. проживає 7 чол.,  чоловіка –  

         гр. *** та дочку  – гр. ***, 2013 р.н. 
         Склад сім”ї – 3 чол.(вона, чоловік, дочка)  
 

   3.9.  Внести  зміни  до  складу  сім”ї  гр. ***,  
           який  перебуває на  кооперативному  обліку з 05.09.2012 р.,  у зв”язку з  
           народженням дочки – гр. ***, 2013 р.н. 

       Склад сім”ї – 4 чол.(він, дружина, 2 дочки). 
        
        
ІУ.  Затвердити рішення житлової комісії про прийняття на квартирний  
        облік : 
 

         Затвердити  рішення  житлово - побутової  комісії Управління Державної 
служби  з  надзвичайних  ситуацій  України у Закарпатській  області  про 
прийняття на квартирний облік сімей, потребуючих покращення  житло-
вих умов (лист № 01/19/3515 від 29.10.2013 р.): 

 
                                             Протокол № 1 від 12.01.2006 р. 
  4.1.  *** 
                                             Протокол № 2 від 28.02.2006 р. 
  4.2.  *** 
                                              Протокол № 36 від 02.03.2006 р. 
  4.3.  *** 
  4.4.  *** 
                                               Протокол № 3 від 14.02.2007 р. 
  4.5.  *** 
                                               Протокол № 2 від 06.04.2007 р. 

4.6.  *** 
     4.7.  *** 

                                                Протокол № 1 від 16.01.2009 р. 
  4.8.  *** 
                                               Протокол № 6 від 26.06.2009 р. 
  4.9.  *** 
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  У.  Зняти з квартирного обліку:        
 

- Відповідно  до  ст.40  Житлового кодексу  та п.п. 25, 26 “Правил  обліку 
громадян,   які  потребують  покращення  житлових  умов та надання їм 
житлових  приміщень”  у  зв”язку з забезпеченістю  середнім  розміром 
житлової площі ( по м.Ужгороду – 9 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 м.Ужгороді та враховуючи відсутність 

        будь-якої інформації про зміну місця проживання та склад сім”ї чергови-  
        ка (понад п”ять років), зняти з квартирного обліку та виключити із спис- 
        ків черговості сім”ї наступних громадян : 
 
 
  5.1.  ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          22.12.1982 р. 
 
  5.2.  ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          25.12.1996 р. 
 
  5.3.  ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          23.07.1997 р. 
        
 5.4.   ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          10.11.1999 р. 
 
 5.5.   ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          27.04.2000 р. 
 
 5.6.   ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          26.06.2001 р. 
          
 5.7.   ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          15.05.2003 р. 
 
 5.8.   ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          25.06.2003 р. 
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 5.9.   ***. 
На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 

          17.03.2004 р. 
 
 5.10. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          14.04.2004 р. 
 
 5.11. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          08.09.2004 р. 
 
 5.12. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          22.09.2004 р. 
 
 5.13. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          13.10.2004 р. 
 
 5.14. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          26.10.2004 р. 
 
 5.15. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          17.08.2005 р. 
 
 
 5.16. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          17.08.2005 р. 
 
 5.17. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          31.08.2005 р. 
 
 5.18. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          14.09.2005 р. 
 
 5.19. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          11.10.2005 р. 
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 5.20. ***. 
На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 

          14.12.2005 р. 
 
 5.21. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          14.12.2005 р. 
 
 5.22. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          28.12.2005 р. 
 
 5.23. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          10.03.2006 р. 
          
 5.24. ***. 
          На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          23.03.2006 р. 
 
 5.25. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          13.06.2006 р. 
 
 5.26. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          13.06.2006 р. 
 
 
 5.27. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          13.06.2006 р. 
 
 5.28. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          27.06.2006 р. 
 
 5.29. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          23.08.2006 р. 
 
 5.30. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          13.09.2006 р. 
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 5.31. ***. 
На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 

          22.11.2006 р.  
  
 5.32. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          13.12.2006 р. 
 
 5.33. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          13.09.2006 р. 
 
 5.34. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          13.04.2007 р. 
 
 5.35. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          23.05.2007 р. 
 
 5.36. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          08.06.2007 р. 
 
 5.37. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          25.07.2007 р. 
 
 
 
 5.38. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          25.07.2007 р. 
 
 5.39. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          22.08.2007 р. 
 
 5.40. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          22.08.2007 р. 
 
 5.41. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          26.09.2007 р. 
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 5.42. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          24.10.2007 р. 
 
 5.43. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          24.10.2007 р. 
 
 5.44. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          28.11.2007 р. 
 
  5.45. ***. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 
          27.02.2008 р. 
 
 
УІ.  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 :      
 
Документу надано статус "Конфіденційний" згідно статей 11, 21 Закону 
України "Про інформацію" та він не підлягає оприлюдненню, бо містить 
конфіденційну інформацію (інформацію про особу).  
 Збирання, зберігання, використання та поширення інформації про 
особу, без її попередньої згоди, крім випадків, визначених законом, 
забороняється. (офіційне тлумачення див. в Рішенні Конституційного 
Суду України N 5-зп від 30.10.97). 

 
 

Міський  голова                                                                             В.Погорелов 


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

