
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

18.02.2015       Ужгород               № 69 
 
 
Про  укладення   договорів    найму, 
прийняття на  квартирний та коопе- 
ративний 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, розглянувши пропозиції громадської комісії по розгляду житлових 
питань, виконком міської ради  ВИРІШИВ : 
 
І.  Укласти договір найму: 
 
1.1. З  особа - 1,  пенсіонеркою. 

На квартиру по адреса - 1,  що складається з 3-х кімнат житловою 
площею 38.00 кв.м. 
Склад сім”ї – 3 особи (вона, син- особа - 2,  син- особа - 3).  

          Договір найму укласти у зв”язку зі смертю  основного  квартиронаймача  
          особа - 4,   чоловіка особа - 1,  та  згідно з поданими документами. 
          (Свідоцтво про смерть серія, номер, дата). 
 
 
1.2. З особа - 5,  пенсіонеркою. 

На квартиру  по адреса - 2,  що складається з 2-х кімнат житловою 
площею 30.90 кв.м. 
Склад сім”ї – 5 осіб  (вона,  дочка  чоловіка – особа -6,  онучка чоловіка- 
особа - 7, дочка- особа - 8, онук- особа - 9).  

          Договір найму укласти у зв”язку зі смертю  основного  квартиронаймача  
          особа - 10,  свекра  особа - 5,      та  на  підставі  рішення  Ужгородського    
          міськрайонного   суду   від   28.11.2014 р.  про визнання особа  - 5 членом 
          сім”ї    особа – 10  та   укладення  з  нею   договору   найму   на   житлове  
          приміщення квартири по  згідно з поданими документами. 
          (Свідоцтво про смерть серія, номер, дата). 
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1.3. З особа - 11,  тимчасово непрацюючим. 

На квартиру по адреса - 3,  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 - 12,   матері  особа - 11, та згідно з поданими документами. 
          (Свідоцтво про смерть серія, номер, дата). 
 
 
ІІ.     Укласти  договори  найму на 146-ти квартирний  житловий  будинок по   
          адреса - 4, БК «назва». 
 
                  У  зв”язку   із  закінченням   реконструкції гуртожитку  та  здачею  в  
          експлуатацію 146-ти квартирного житлового будинку по        (декларація 
          про готовність об”єкта до експлуатації ЗК  №  143141080069 від 
          18.04.2014 р.),   на  підставі  списків  мешканців  будинку,затверджених  
          загальним рішенням мешканців будинку, протокол  від  27.02.2014 р. № 5  
          та відповідно до  заяв громадян, фактично проживаючих у будинку,  
           укласти договори найму:  
 

2.1. З особа - 13.  
  На квартиру  № 21, що складається з 2-х кімнат житловою площею    
  25.10 кв.м.      

            Склад сім”ї – 4 особи (вона, чоловік- особа - 14, син- особа - 15, дочка- 
            особа - 16). 
 

2.2. З особа - 17.  
  На квартиру  № 23, що складається з 2-х кімнат житловою площею    
  24.90 кв.м.      

            Склад сім”ї – 6 осіб (вона,  чоловік- особа - 18,  дочка- 19, 
            онучка- особа - 20,  дочка- особа - 21, онук- особа – 22). 

 
2.3. З  особа - 23.  

  На квартиру  № 30, що складається з однієї кімнати житловою площею    
  12.40 кв.м.                                                                                                                   
  Склад сім”ї – 1 особа.  
 

2.4. З  особа - 24.  
  На квартиру  № 37, що складається з однієї кімнати житловою площею    
  16.80 кв.м.      

            Склад сім”ї – 3 особи (вона, чоловік- особа - 25, син- особа – 26). 
 

2.5. З  особа - 27.  
  На квартиру  № 49,  що  складається  з  3-х кімнат  житловою  площею    
  53.10 кв.м.      

            Склад сім”ї – 6 осіб (вона,  чоловік- особа - 28,    син- особа – 29, 
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            дочка – особа - 30, свекор - 31,  свекруха- особа - 32). 

 
 

2.6. З  особа - 33.  
  На квартиру  № 57, що складається з однієї кімнати житловою площею    
  11.40 кв.м.      

            Склад сім”ї – 1 особа. 
            Коридор,  ванну,  санвузол  залишити  у  спільному  користуванні  з  
            особа – 34. 

 
2.7. З особа - 34.  

  На квартиру  № 57 «а», що складається з однієї кімнати житловою   
  площею  17.60 кв.м.      

            Склад сім”ї – 1 особа. 
            Коридор,  ванну,  санвузол  залишити  у  спільному  користуванні  з  
            особа – 33. 
 

2.8. З особа - 35.  
  На квартиру  № 67, що складається з однієї кімнати житловою площею    
  18.00 кв.м.      

            Склад сім”ї – 1 особа. 
 

2.9. З особа - 36.  
  На квартиру  № 73, що складається з 2-х кімнат житловою площею    
  38.50 кв.м.      

            Склад сім”ї – 4 особи (вона,  чоловік- особа - 37,  син- особа – 38, 
            син- особа - 39). 

 
2.10. З особа - 40.  

  На квартиру  № 79, що складається з 2-х кімнат житловою площею    
  37.60 кв.м.      

            Склад сім”ї – 4 особи (він, дружина- особа - 41, син- особа- 42,  син-  
            особа - 43). 
 

2.11. З особа - 44.  
  На квартиру  № 143, що складається з 2-х кімнат житловою площею    
  24.90 кв.м.      

            Склад сім”ї – 5 осіб  (він,дружина- особа - 45, невістка- особа – 46, 
            онук – особа - 47,  онучка- особа - 48). 

 
2.12. З особа - 49.  

  На квартиру  № 144, що складається з 2-х кімнат житловою площею    
  27.50 кв.м.      

            Склад сім”ї – 4 особи (вона, батько- особа - 50, мати- особа – 51, 
            син- особа - 52). 
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2.13. З  особа - 53.  

  На квартиру  № 145,   що складається з 2-х кімнат  житловою  площею    
  27.10 кв.м.      

            Склад сім”ї – 4 особи (вона, чоловік- особа - 54, син- особа – 55, 
            дочка- особа - 56). 
 
 
-         Відмовити  в  укладенні  договору  найму,   у зв”язку з  недотриманням  
           вимог статей 47 та 48  Житлового кодексу :   
 
2.14.   особа - 57.  
          На квартиру № 72 по адреса - 4, що складається з 2-х кімнат 
          житловою площею 25.80 кв.м. 
          Склад сім”ї – 1 особа 
 
 
Ш.  Прийняти на квартирний облік: 
 
3.1.    особа - 58,   провідного  фахівця  АТ  «назва», яка  проживає  у   
          двокімнатній  квартирі  по адреса - 5,  де на житловій  площі   28.30 кв.м.   
          проживає 5 осіб.    Враховуючи   різнополість,згідно з п.13 п.п.7“Правил  
          обліку громадян, які потребують покращення  житлових  умов та  надання 
          їм  житлових приміщень”. 
          Склад сім”ї –  3 особи (вона, син, дочка).  
 
3.2.    особа - 59,  медичну  сестру   назва установи, яка проживає у кімнаті  
          гуртожитку по адреса - 6.  
          Склад сім”ї –  3 особи (вона, чоловік, дочка).  
 
3.3.    особа - 60,    військовослужбовця  в/ч. номер,  який проживає у  
          гуртожитку по адреса - 7. 
          Із  включенням  у  списки  першочерговиків,   як учасника бойових дій  
          (учасник АТО). 
          Підстава: довідка військової частини номер  від  11.12.2014 р. номер.    

Склад сім”ї – 3 особи (він, мати, батько). 
 
3.4. особа - 61, інваліда війни Ш групи, який проживає у гуртожитку на 

адреса - 8.  
           Склад сім”ї – 3 особи (він, дружина, син). 
           Із  включенням  у  списки  позачерговиків,     як  сім”ю  інваліда  війни  
           (учасник АТО)  
           Підстава: посвідчення серія, номер, дата.  
 
3.5. особа - 62, головного   спеціаліста    відділу  назва управління , який 

проживає у  гуртожитку по  адреса – 9. 
           Склад сім”ї –  1 особа.  
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3.6. Особа - 63,  яка  проживає  з  двома синами  у  приватизованій  трикім-

натній  квартирі  по  адреса - 10,   житловою  площею  42.5  кв.м.,  член  
сім”ї  якої,   особа - 64, загинув у зоні АТО.    
Склад сім”ї – 3 особи (вона, 2 сини). 

            Із   включенням   у   списки   першочерговиків,    як   сім”ю  загиблого  
            Підстава: посвідчення серія, номер, дата. 
 
 
 
       -   на кооперативний облік: 
 
3.7. особа - 65, головного спеціаліста відділу назва управління, який 

проживає у двокімнатній  
квартирі по адреса – 11. 

           Склад сім”ї –  1 особа.  
 

- внести зміни до складу сім”ї : 
 
3.8. Внести до складу сім”ї  особа - 66, який  перебуває на  квартирному  

обліку  з   16.07.2014  р.,     дочку  –  особа - 67, 2014 р.н. 
          Склад сім”ї – 3 особи (він, дружина, дочка). 

 
3.9. Внести до складу сім”ї особа - 68, яка  перебуває на  квартирному    

обліку    з   17.03.2004  р.,      дочку   –   особа - 69, 2013 р.н. 
          Склад сім”ї – 6 осіб (вона, 4 дочки, син). 

 
3.10. Внести  зміни  до  складу  сім”ї   особа - 70,  яка   перебуває на 

квартирному обліку з 27.02.2008 р., у зв”язку з розірванням 
           шлюбу  виключити  зі  складу  сім”ї   колишнього  чоловіка   особа – 71. 
          Склад сім”ї – 4 особи (вона, 2 сини, дочка). 
 
3.11. Внести до складу сім”ї особа - 72, яка перебуває на  квартирному    

обліку    з   26.06.2001  р.,      дочку   –   особа - 73, 2011 р.н. 
          Склад сім”ї – 4 особи (вона, чоловік, 2 дочки).     

 
ІУ.  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.Ужгород   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 зі спис- 
        ків черговості сім”ї наступних громадян : 
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4.1. особа - 74. 

На квартирному обліку перебуває у загальних списках черговості з  
25.05.1988 р. 
 

4.2.    особа - 75. 
На  квартирному  обліку  перебуває  у  списках  позачерговиків  з  
25.10.1989 р. 
 

4.3.    особа - 76. 
На квартирному обліку перебуває у загальних списках черговості з  
03.08.1994 р. 
 

4.4.    особа - 77. 
На квартирному обліку перебуває у загальних списках черговості з  
27.01.1999 р. 

 
4.5.    особа - 78. 

На квартирному обліку перебуває у загальних списках черговості з  
29.06.2000 р. 
 

4.6.    особа - 79. 
На квартирному обліку перебуває у загальних списках черговості з  
26.09.2001 р. 
 

4.7.    особа - 80. 
На квартирному обліку перебуває у загальних списках черговості з  
30.07.2003 р. 
 

4.8.    особа - 81. 
На квартирному обліку перебуває у загальних списках черговості з  
13.06.2006 р. 
 

4.9.    особа - 82. 
На квартирному обліку перебуває у загальних списках черговості з  
21.06.2007 р. 
 

4.10.  особа - 83. 
На квартирному обліку перебуває у загальних списках черговості з  
28.02.2007 р. 
 

4.11.  особа - 84. 
На  квартирному  обліку  перебуває  у  списках  позачерговиків  з  
28.03.2007 р. 
 

4.12.  особа - 85. 
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На квартирному обліку перебуває у загальних списках черговості з  
28.11.2007 р. 
 

4.13.  особа - 86. 
На квартирному обліку перебуває у загальних списках черговості з  
28.11.2007 р. 
 

4.14.  особа - 87. 
На квартирному обліку перебуває у загальних списках черговості з  
22.04.2008 р. 
 

4.15.  особа - 88. 
На квартирному обліку перебуває у загальних списках черговості з  
28.05.2008 р. 
 

4.16.  особа - 89. 
На квартирному обліку перебуває у загальних списках черговості з  
21.08.2009 р.  

 

   У.  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  Ужгород  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 зі списків черговості сім”ї наступних громадян :    
                                                       28.02.2001 р. 
5.1.  особа - 90 
                                                       28.02.2001 р. 
5.2.  особа - 91 
                                                        21.10.2002 р. 
5.3.  особа - 92 
                                                        28.11.2002 р. 
5.4.  особа - 93 
                                                        25.04.2003 р. 
5.5.  особа - 94 
                                                        15.05.2003 р. 
5.6.  особа - 95 
                                                        10.12.2003 р. 
5.7.  особа - 96 
                                                        26.05.2004 р. 
5.8.  особа - 97 
                                                         23.08.2006 р. 
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5.9.  особа - 98 
                                                         26.07.2006 р. 
5.10. особа - 99 
5.11. особа – 100. 
  

                    
                                    
 

Міський  голова                                                                                   В.Погорелов   
 
 


