
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

04.11.2015       Ужгород               № 364 
 
Про 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 по розгляду житлових   
питань,   виконком   міської  ради  ВИРІШИВ : 
 
 
І. Укласти договори найму: 
 
1.1. З  особа - 1, приватним підприємцем.                                                                        

На квартиру  по   адреса - 1,  що складається з 3-х  кімнат житловою 
площею 45.10 кв.м. 
Склад сім”ї – 4 особи  (він, дружина-   особа - 2,   син - особа - 3, син- 
особа - 4)  
Договір    найму     укласти    на   підставі      рішення       Ужгородського 
міськрайонного    суду   Закарпатської   області   від   24.09.2015 р.     про 
встановлення фактичного проживання членів сім”ї спільно з  особа  - 1 у 
квартирі  по  адреса - 1 та  згідно з поданими документами. 

        
1.2. Відмінити  пункт  3.1  рішення  виконкому  від  21.01.2004 р.  № 10   про      

закріплення   квартири   по  адреса - 2   за  (назва установи)  як  службової 
та укласти  договір найму:    

       
          З  особа - 5,     співробітником   (назва установи).                                                    
          На квартиру  по   адреса - 2,  що складається з однієї кімнати житловою  
           площею 17.60 кв.м. 

Склад сім”ї – 2 особи (він, дочка- особа - 6).  
Договір  найму   укласти    на   підставі  листа - погодження Міністерства,    
рішення житлової  комісії  протокол  № 1 від 22.05.2015 р.  та   листа   №  
3/686  від  15.10.2015 р. (назва установи), згідно з поданими документами. 

  (Загальний трудовий стаж в (назва установи)  -  23 р.). 
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1.3. З особа - 7.  

На квартиру  по  адреса - 3,  що складається  з однієї кімнати житловою 
площею 15.70 кв.м.      

          Склад сім”ї – 5 осіб (він,  племінник – особа - 8,    племінниця – особа - 9,   
          син  племінниці- особа – 10, син племінниці- особа - 11).   
          Договір найму укласти у зв”язку із закінченням реконструкції гуртожитку 
          та  здачею  в  експлуатацію  146-ти  квартирного  житлового  будинку  по  
          адреса – 3     (декларація   про   готовність   об”єкта   до  експлуатації  ЗК   
          №   143141080069  від  18.04.2014 р.),   на   підставі  списків  мешканців         
          будинку,  затверджених  рішенням  загальних  зборів мешканців будинку,  
          протокол від 27.02.2014 р.  № 5  та  згідно з поданими документами.  
 
1.4. Відмовити в укладенні договору найму, у зв”язку з недотриманням вимог 

статей 103, 106 Житлового кодексу:                                                                   
особа - 12. 
На квартиру  по  адреса - 4, що складається з 2-х кімнат житловою 
площею 41.60 кв.м. 

 
 

    Ш.  Прийняти на квартирний облік: 
 

2.1. особа - 13, тимчасово непрацюючого, який проживає із сім”єю  у  складі  
4-х  осіб  у  однокімнатній  приватизованій  квартирі  житловою площею 
15.40 кв.м. по адреса - 5.                                                                                        
Із  включенням  у  списки  першочерговиків, як  учасника  бойових  дій  

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

  Склад сім”ї – 4 особи (він, дружина, 2 сини). 
 

2.2. особа - 14, військовослужбовця,    який   проживає  із сім”єю у 
гуртожитку по  адреса – 6. 

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

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

2.3. особа - 15,  співробітника (назва установи), який проживає із сім”єю у 
однокімнатній приватизованій  квартирі житловою площею 11.50 кв.м. 
по адреса - 7.                                                                                                     
Із  включенням  у  списки  першочерговиків, як  учасника  бойових  дій  

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

  Склад сім”ї – 4 особи (він, дружина, син, дочка). 
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2.4. Внести   зміни  до  складу   сім”ї   особа - 16,   який   перебуває   на   

кооперативному      обліку   з    26.11.2003 р.,   у  зв”язку  з  народженням  
сина – особа - 17, 2015 р.н.    
Із включенням у списки першочерговиків, як багатодітну сім”ю. 

           Склад сім”ї – 5 осіб (він, дружина, дочка, 2 сини). 
 
 

 
  Міський  голова                                                                                В.Погорелов 


