
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

24.09.2014       Ужгород               № 374 
 
 
 
Про  укладення  договорів  найму,   
прийняття на квартирний облік. 
 
       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,  розглянувши пропозиції  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, ст.лаборантом      назва установи. 
 
       На квартиру по вул.АДРЕСА - 1, що складається з 2-х кімнат житловою  
       площею 29.10 кв.м. 
       Склад сім”ї – 4 чол.(вона, брат-ОСОБА - 2, син- ОСОБА - 3,   дочка- 
       ОСОБА - 4) 
       Договір найму укласти у зв»язу із смертю  основного  квартиронаймача  
       гр. ОСОБА - 5, батька гр. ОСОБА - 1 та згідно з поданими документами. 
       (Свідоцтво про смерть І-ФМ № номер від дата) 
  
  
1.2. З гр. ОСОБА - 6, студентом    назва закладу. 
                         
       На квартиру по вул.АДРЕСА - 2, що складається  з однієї  кімнати  
       житловою площею 18.75 кв.м.      
       Склад сім”ї – 2 чол. (він, брат – ОСОБА - 7) 
       Договір найму  укласти у зв”язку із смертю основного  квартиронаймача  
       гр.  ОСОБА  -  8  -  бабки   та   гр.ОСОБА  -  9  -  матері   гр.  ОСОБА - 6,    
       враховуючи   повернення з державного дитячого закладу та досягнення  
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       ним повноліття (ст.71 Житлового кодексу),  згідно з поданими докумен- 
       тами. 
        (Свідоцтво про смерть  І-ФМ № номер  від дата) 
 
1.3. З гр. ОСОБА - 10,  тимчасово непрацюючою  
  
        На квартиру  по  вул.АДРЕСА - 3,  що складається з однієї кімнати 
        житловою площею 19.10 кв.м. 
        Склад сім”ї – 1 чол. 
        Договір  найму  укласти  у  зв”язку  із  зміною  статусу  будинку  по  вул. 
        АДРЕСА - 3 (свідоцтво про відповідність збудованого об”єкта проектній 
        документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил 
        № номер  від 16.10.2009 р.),   згідно   проведеної  перенумерації  квартир 
        на   підставі   списків   мешканців   будинку,     затверджених    рішенням  
        загальних  зборів мешканців за місцем  проживання,  проведених   назва 
        підприємства  (протокол № 32 від 16.02.2010 р.), та поданих документів. 
 
 
1.4. З  гр. ОСОБА - 11,    водієм у ПП прізвище.                    
        
       На квартиру по вул.АДРЕСА - 4, що складається з 2-х кімнат житловою 
       площею 31.38 кв.м.      
       Склад сім”ї – 1 чол.  
       Договір найму укласти на підставі  рішення  Ужгородського  міськрайон- 
       ного суду від 16.07.2014 р.про визнання членом сім”ї померлого основно- 
       го квартиронаймача гр.ОСОБА - 12, сина - гр.ОСОБА - 11, та зобов”язан-  
       ня укладення з ним договору найму на квартиру по вул.АДРЕСА - 4, згід- 
       но з поданими документами. 
       (Свідоцтво про смерть  І-ФМ № номер від дата) 
 
 
 
ІІ.     Укласти  договори  найму на 66-ти квартирний  житловий  будинок по   
          вул.АДРЕСА - 5, БК «назва». 
 
    -    У  зв”язку   з  закінченням    реконструкції    гуртожитку  та  здачею  в  
          експлуатацію 66-ти квартирного житлового будинку по вул.АДРЕСА-5 
          (декларація   про   готовність  об”єкта  до  експлуатації      ЗК № номер  
          від11.03.2014 р.), на підставі списків мешканців будинку затверджених 
          БК«назва» від 30.07.2014 р.,  спільного рішення адміністрації та  проф- 
          кому ЗАТ «назва підприємства»,протокол №9 від 02.12.2011 р.та згідно  
          заяв фактично проживаючих у  будинку громадян,  укласти договори  
          найму:    
  
2.1. З гр. ОСОБА - 13, працівницею у ПП прізвище. 



 3

На квартиру № 24, що складається з  однієї кімнати житловою площею 
25.70 кв.м. 
Склад сім”ї -  2 чол.(вона, дочка- ОСОБА - 14) 
 

2.2. З гр. ОСОБА - 15,     штукатуром-облицювальником приватного 
підприємства «назва».  
На квартиру № 28, що складається з  2-х кімнат житловою площею 
31.00 кв.м. 
Склад сім”ї- 4 чол.(він,  дружина - ОСОБА - 16, син – ОСОБА - 17,    
син -  ОСОБА - 18) 
 

2.3.    З гр. ОСОБА - 19, працівницею ЗАТ «назва підприємства».   
          На квартиру № 38, що складається з 2-х кімнат житловою площею 

32.10 кв.м. 
Склад сім”ї -  4 чол.(вона, чоловік- ОСОБА - 20,   син- ОСОБА - 21,   
син- ОСОБА - 22) 
 

2.4.  З гр. ОСОБА - 23, працівницею ЗАТ «назва підприємства».  
На квартиру № 53, що складається з 2-х кімнат житловою площею 
24.20 кв.м. 
Склад сім”ї -  2 чол.(вона, дочка- ОСОБА - 24) 

          Кухню, коридор, ванну, санвузол, комору та балкон, залишити у спіль- 
          ному користуванні з гр. ОСОБА - 25. 

 
2.5. З гр. ОСОБА - 25, працівницею ЗАТ «назва підприємства».                                   

На  квартиру  № 53/1,   що  складається  з  однієї  кімнати  житловою 
площею 13.30 кв.м. 
Склад сім”ї -  1 чол. 

          Кухню, коридор, ванну, санвузол, комору та балкон,залишити у спіль- 
          ному користуванні з сім”єю гр. ОСОБА - 23. 
 
 
     -   Відмовити  в  укладенні  договорів  найму,   у зв”язку з  недотриманням  
          вимог ст.31, ст.47 та ст.48  Житлового кодексу :   
 
2.6.    ОСОБА - 26, приватному підприємцю.  
          На квартиру № 27 по вул.АДРЕСА - 5, що складається з 2-х кімнат  
          житловою площею 68.80 кв.м., загальною - 92.60 кв.м. 
          Склад сім”ї – 3 чол. (вона, дочка- ОСОБА - 27, онук- ОСОБА – 28) 
           
 
2.7. ОСОБА - 29, працівниці ЗАТ«назва підприємства». 

На квартиру № 66 по вул.АДРЕСА - 5, що складається з 2-х кімнат 
житловою площею 31.80 кв.м., загальною – 47.50 кв.м. 
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Склад сім”ї – 4 чол.(вона,  чоловік- ОСОБА - 30,   син - ОСОБА - 31,   
син- ОСОБА - 32) 
 

 
 
Ш.  Прийняти на квартирний облік: 
 
 
3.1. ОСОБА - 33,  яка проживає із сім”єю у гуртожитку по АДРЕСА-6          

Склад сім”ї – 3 чол.(вона, чоловік, дочка) 
 
3.2. ОСОБА - 34,   контролера – касира  АТ «назва установи», яка проживає  

у гуртожитку по АДРЕСА – 7. 
          Склад сім”ї – 1 чол. 
 
3.3. ОСОБА - 35, 1997 р.н., студентку назва закладу,  яка проживає у гурто-

житку  по вул.АДРЕСА - 8 
          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 11.09.2014 р. № 359. 
 
 
 
 
В.о. міського голови, секретар ради                                                   В.Щадей 


