
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25.06.2014       Ужгород               № 214 
 
 
Про  укладення  договорів  найму,   прийняття 
на квартирний та кооперативний облік, зняття 
з  квартирного   та   кооперативного    обліку. 
 
 
 
       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,  тимчасово непрацюючим. 
 
      На квартиру  №   по  вул.АДРЕСА - 1,  що складається з  2-х 
      кімнат житловою площею 31.10 кв.м. 
      Склад сім”ї – 3 чол.(він, батько-ОСОБА - 2, мати- ОСОБА – 3)       
      Договір найму укласти у зв”язку з закінченням реконструкції гуртожитку 
      та визнанням його 95-ти квартирним житловим  будинком по АДРЕСА-1 
      (рішення  міськвиконкому  від  22.10.2008 р.  № 421) на підставі  
      списків  мешканців  будинку,   затверджених  рішенням  загальних  зборів  
      мешканців за  місцем  проживання   БК  “назва”  (протокол  від  
      27.11.2008 року) та згідно з поданими документами. 
 
 
1.2. З гр. ОСОБА - 4, назва учбового закладу.   
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       На квартиру  №    по вул.АДРЕСА - 2,  що складається  з однієї 
       кімнати житловою площею 20.00 кв.м.      
       Склад сім”ї – 1 чол.  
       Договір найму  укласти на підставі  рішення Ужгородського  міськрайон- 
       ного суду від 22.03.2013 р.  про визнання гр.Особи – 4, членом сім”ї  
       померлого основного  квартиронаймача  гр. ОСОБА - 5 та ухвали  
       апеляційного суду Закарпатської області від 08.05.2014 р., 
       згідно з поданими документами. 
       (Свідоцтво про смерть  серія, № ) 
 
 
1.3. З гр. ОСОБА – 6,   тимчасово  непрацюючою. 
        На квартиру №  по  вул.АДРЕСА - 3,  що  складається з 2-х  
        кімнат житловою площею 34.50 кв.м. 
        Склад сім”ї – 1 чол.  
        Договір найму укласти на підставі заяви,у зв”язку із зняттям з державної  
        реєстрації та переходом на інше місце  проживання по вул.АДРЕСА - 4,  
        основного   квартиронаймача   гр. ОСОБА - 7, матері  гр. ОСОБИ - 6,  
        згідно з поданими документами. 
 
 

1.4. У зв”язку із технічною помилкою в нумерації квартири пункт 1.3 рішен-
ня  виконкому  від  21.05.2014 р. № 6  викласти в такій редакції:               
Відмінити  пункт  рішення  міськвиконкому  від 24.01.1996 р.  № 6  про 

       використання  квартири № по вул.АДРЕСА –  5  «назва підприємства »  
       як  службової та  укласти договір найму:        
       З гр. ОСОБА - 8,  пенсіонером,  колишнім працівником ВП «назва під-  
       приємства». 
       На  квартиру  №  по вул.АДРЕСА - 5,  що  складається  з  3-х 
       кімнат житловою площею 37.80 кв.м. 
       Склад сім”ї – 5 чол.  (він,  дружина-ОСОБА - 9,  дочка-ОСОБА - 10,    
       дочка-ОСОБА - 11, онучка-ОСОБА - 12) 
       Договір найму укласти на підставі  листа     «назва підприємства»    від 
       10.04.2014 р.  № Н.10/1000,   клопотання та рішення спільного засідання  
       профкому і  адміністрації   «назва підприємства», протокол № 120 від 
       05.05.2014 р., згідно з поданими документами. 
       Вислуга років на одному  підприємстві   - 40 років.   
 
 
 
ІІ.  Прийняти на квартирний облік: 
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2.1. ОСОБА - 13, тимчасово непрацюючу, яка  проживає у двокімнатній 
кооперативній квартирі по вул.АДРЕСА - 6, де на житловій площі 
29.10 кв.м. проживає 5 чол. 

          Склад сім”ї – 2 чол.(вона, син) 
          Із включенням у списки першочерговиків, як одиноку мати. 
 
2.2. ОСОБА - 14, 1997 р.н.,  вихованця назва закладу. 
          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 26.05.2014 р. № 263/14. 
 
2.3. ОСОБА - 15,  співробітника  назва установи,  який проживає у 

двокімнатній  квартирі по  вул.АДРЕСА - 7,  де на житловій площі 
26.60 кв.м. проживає 5 чол. 

          Склад сім”ї – 2 чол.(він, дружина). 
 
2.4. ОСОБА - 16, інваліда ІІ групи Афганської війни, який проживає у 

гуртожитку по вул.АДРЕСА - 8. 
Склад сім”ї – 1 чол. 
Із  включенням  у  списки  позачерговиків,   як  воїна-інтернаціоналіста, 
який  отримав  інвалідність  ІІ групи та потребує поліпшення житлових 
умов. 
Підстава: посвідчення серія, номер, дата. 
 

2.5.    ОСОБА - 17,  1998 р.н.,   вихованця  назва закладу. 
          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 17.06.2014 р. № 318/14. 

 
2.6.    Включити у списки позачерговиків сім”ю інваліда  ІІ  групи,   учасника  
          бойових дій гр. ОСОБА - 18, який проживає із сім”єю  у  однокімнатній    
          квартирі   житловою    площею 15.90 кв.м. по вул.АДРЕСА - 9.  
          Склад сім”ї – 3 чол.(він, дружина, син) 
          Підстава:  посвідчення серія, номер, дата та заява  від 15.05.2014 р. 
          В списках черговості воїнів-інтернаціоналістів перебуває з 25.09.96 р.    
   
2.7.    Включити у списки позачерговиків сім”ю інваліда  Ш групи,   учасника  
          бойових дій гр. ОСОБА - 19, який проживає 
          із сім”єю у гуртожитку по вул.АДРЕСА - 10.  
          Склад сім”ї – 3 чол.(він, 2 сини) 
          Підстава:  посвідчення серія, номер, дата та  заява  від  12.06.2014 р. 
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          В списках черговості воїнів-інтернаціоналістів перебуває з 26.05.2005 р  
  
 
 
 
    -    внести зміни до складу сім”ї черговиків: 
    
2.8. Внести до складу сім”ї гр.ОСОБА - 20, яка перебуває на коперативному 
        обліку з 22.07.2005 р.,  дочку  – ОСОБА – 21, 2011 р.н. 
       Склад сім”ї – 6 чол.(вона, чоловік, 2 сини, 2 дочки)          
 

2.9.    Внести до складу сім”ї гр. ОСОБА - 21,   
          який перебуває на кооперативному обліку з 21.12.2011 р.,  дочку–  
          ОСОБА -22, 2014 р.н. 
         Склад сім”ї – 3 чол.(він, дружина, дочка) 

 
2.10.  Виключити зі складу сім”ї гр. ОСОБА - 22,   

       яка перебуває на  кооперативному  обліку  з  09.02.2005 р. та зареєстро- 
       вана у однокімнатній квартирі по вул.АДРЕСА - 23,де на житловій  
       площі 15.30 кв.м.  проживає  3  чол.,   колишнього   чоловіка –  
       гр.ОСОБА - 23, який після розірвання шлюбу  залишився  проживати  
       у однокімнатній власній квартирі по вул.АДРЕСА - 24. 

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

2.11. На підставі п.30 «Правил обліку громадян, що потребують покращення 
         житлових умов та надання їм житлових приміщень» у зв”яку з розірван- 
         ням шлюбу розділити облікову справу  гр.ОСОБА - 25 і  рахувати  на   
         кооперативному  обліку  з  12.01.2005 р. у списках черговості : 
         гр.ОСОБА - 25, який проживає у однокімнат-  
         ній квартирі по вул.АДРЕСА - 25, де на житловій площі 16.00 кв.м.  
         проживає 3 чол.    Склад сім”ї  –  1 чол. 
         гр.ОСОБА - 26, яка проживає у трикімнат- 
         ній квартирі по вул.АДРЕСА - 26, де на житловій площі 40.94 кв.м.    
         проживає 5 чол. Склад сім”ї – 2 чол.(вона, дочка) 
 

  2.12. Внести зміни до складу сім”ї гр.ОСОБА - 27,   
           який перебуває на кооперативному обліку з  26.11.2003 р.,     у зв”язку  з   
           укладенням   шлюбу  дружину  –    гр.ОСОБА - 28,  народженням дітей –  
           дочку гр.ОСОБА - 29, 2010 р.н.  та  сина ОСОБА - 30, 2013 р.н. 

        Склад сім”ї – 4 чол.(вона, чоловік, дочка, син)  
 
Ш.  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  
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       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 : 
 
3.1.   ОСОБА - 31. 

     На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з    

     25.02.2004 р. 

3.2.   ОСОБА - 32. 
     На  квартирному  обліку  перебувала  у  списках   позачерговиків   з  

     26.09.2007 р.   

3.3.   ОСОБА - 33. 
     На   квартирному  обліку  перебувала  у списках   позачерговиків  з                

     26.03.2008 р.   

3.4.   ОСОБА - 34. 
     На   квартирному  обліку  перебувала  у  списках   позачерговиків  з    

     27.05.2009 р.  

 
- Зняти з квартирного обліку сім”ї військовослужбовців звільнених в запас 
або відставку у зв”язку з відсутністю державної  реєстрації у м.Ужгороді 
та будь-якої інформації щодо  місця  проживання та  складу  сім”ї, з часу 
прийняття на квартирний облік : 

 
3.5.  ОСОБА - 35. 

На   квартирному   обліку   перебував   у   списках   черговості   офіцерів  
        звільнених в запас з  31.10.1990 р.  
 
3.6.  ОСОБА - 36. 

На   квартирному   обліку   перебував   у   списках   черговості   офіцерів  
        звільнених в запас з  31.07.1991 р.  
 
3.7.  ОСОБА - 37. 

На   квартирному   обліку   перебував   у   списках   черговості   офіцерів  
        звільнених в запас з  22.04.1992 р.  
 
ІУ. 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 
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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 :    
                                                               28.02.2003 р. 
ОСОБА – 38 
                                                       23.09.2003 р. 
ОСОБА – 39 
                                                        05.11.2003 р. 
ОСОБА - 40 
ОСОБА - 41 
ОСОБА – 42 
                                                       26.11.2003 р. 
ОСОБА – 43 
ОСОБА – 44 
ОСОБА – 45 
ОСОБА - 46 
                                                        24.12.2003 р. 
ОСОБА - 47                                                                  
                                                        25.02.2004 р.            
ОСОБА – 48 
                                                        17.03.2004 р.  
ОСОБА – 49 ОСОБА - 50 
                                                        14.04.2004 р. 
ОСОБА – 51 
                                                        14.07.2004 р. 
ОСОБА - 52 
                                                        26.08.2004 р. 
ОСОБА – 53 
ОСОБА – 54 
                                                       01.12.2004 р. 
ОСОБА – 55 
                                                        12.01.2005 р. 
ОСОБА – 56 
                                                        09.02.2005 р. 
ОСОБА – 57 
                                                        23.02.2005 р. 
ОСОБА – 58 
                                                        30.03.2005 р. 
ОСОБА – 59         ОСОБА – 60          ОСОБА - 61 
                                                        27.04.2005 р. 
ОСОБА – 62    ОСОБА – 63        ОСОБА – 64 
                                                        13.12.2006 р. 
ОСОБА - 65 
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В.о. міського голови, секретар ради                                                   В.Щадей 
 


