
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

29.10.2014       Ужгород               № 429 
 
 
Про  укладення  договорів  найму,   
прийняття на квартирний облік, 
зняття з 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,  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,   працівником (назва підприємства) . 
 
         На квартиру № 72 по вул.АДРЕСА - 1,  що складається з однієї кімнати 
         житловою площею 19.00 кв.м. 
         Склад сім”ї  –  3 чол. (він,  мати – ОСОБА - 2, сестра- ОСОБА- 3) 
         Договір  найму  укласти у зв”язку  із смертю  основного  квартиронаймача  
         гр. ОСОБА - 4, батька гр. ОСОБА - 1 та згідно   з поданими  документами. 
         (Свідоцтво про смерть І-ФМ   номер від дата) 
 
 
1.2.  З гр. ОСОБА - 5, тимчасово непрацюючою. 

 
         На квартиру № 28 по пл.АДРЕСА - 2,  що  складається  з  2-х кімнат  
         житловою площею 27.10 кв.м. 
         Склад сім”ї – 5 чол. (вона,сестра- ОСОБА - 6, племінниця- ОСОБА - 7,  
         племінник- ОСОБА - 8, племінник- ОСОБА - 9)        
         Договір  найму  укласти у зв”язку із смертю  основного  квартиронаймача  
         гр. ОСОБА - 10, матері гр. ОСОБА - 5 та згідно з поданими   
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         документами. 
         (Свідоцтво про смерть І-ФМ  номер, дата) 
 
 
1.3. З гр. ОСОБА - 11, тимчасово непрацюючою. 
 

  На  будинок  по  вул.АДРЕСА - 3,  що  складається з однієї  кімнати 
житловою площею 18.40 кв.м. 

  Склад сім”ї – 4 чол.(вона, брат - ОСОБА-12, дочка- ОСОБА-13,    дочка  - 
ОСОБА-14)  

        Договір  найму  укласти  на   підставі   заяви   основного   квартиронаймача  
        гр. ОСОБА-15, матері гр. ОСОБА-11, згоди всіх повнолітніх членів сім”ї та  
        поданих документів. 

 
 

1.4. Відмінити пункт 2 рішення виконавчого комітету міської ради 30.10.2013 р 
№ 395 в частині закріплення квартири № 35 по вул.АДРЕСА - 4 за  (назва 
установи) як службової.    

 
      З гр. ОСОБА-16, назва установи. 

На квартиру № 35 по  вул.АДРЕСА - 4,  що  складається  з однієї кімнати 
житловою площею 17.80 кв.м. 
Склад сім”ї – 3 чол.(він,  дружина - ОСОБА-17, дочка- ОСОБА-18) 
Договір найму укласти на підставі рішення спільного засідання  профспіл-
кової організації та адміністрації (назва установи) ,  протокол № 4 від 
13.10.2014 р. та листа № від 13.10.2014 р.,  згідно з поданими документами. 
(Загальний трудовий стаж (назва установи) більше  10 років)  
 
 

1.5. Відмінити  пункт  7.1  рішення   виконконавчого  комітету  міської ради      
27.02.1991 р.№37 в частині використання квартири №77 по вул.АДРЕСА-5, 
(назва підприємства)(колишня назва підприємства) як службової та укласти 
договір найму: 

 
З  гр. ОСОБА-19, пенсіонеркою. 

  На  квартиру № 77  по  вул.АДРЕСА - 5,   що  складається з 3-х  кімнат 
житловою площею 51.42 кв.м. 

  Склад сім”ї – 4 чол.(вона,  син-ОСОБА-20, невістка-ОСОБА-21, онук-
ОСОБА-22)  
Договір  найму  укласти  на  підставі  листа  (назва підприємства) №133 від  
21.10.2014 р.  у  зв”язку  із  смертю  колишнього   працівника   –ОСОБА-23, 
колишнього чоловіка гр. ОСОБА-19,     (п.35 п.п.5 Положення про порядок 
надання   службових   жилих   приміщень  і  користування  ними  в  УРСР,  
затвердженого  Постановою   РМ УРСР   від  04.02.1988 р. № 37),  згідно з 
поданими документами.   
(Свідоцтво про смерть І-ФМ номер, дата) 
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ІІ.      Укласти  договори  найму на 66-ти квартирний  житловий  будинок по   
          вул.АДРЕСА - 6, БК назва. 
 
    -    У  зв”язку   з   закінченням    реконструкції    гуртожитку  та  здачею  в  
          експлуатацію  66-ти   квартирного   житлового  будинку  по   вул. 
          АДРЕСА – 6 (декларація   про   готовність  об”єкта  до  експлуатації  
          ЗК номер, дата),  на підставі  списків мешканців будинку затверджених  
          БК (назва) від 30.07.2014 р., спільного рішення адміністрації та профкому  
          (назва підприємства), протокол №9 від 02.12.2011 р.та згідно заяв фактич- 
          но проживаючих у будинку громадян,  укласти договори найму:    
 
2.1. З гр. ОСОБА-24, працівницею (назва підприємства).  

На квартиру № 1, що складається з однієї кімнати житловою площею 
19.00 кв.м. 

          Склад сім”ї – 3 чол.(вона, чоловік-ОСОБА-25, син-ОСОБА-26) 
  
2.2. З гр. ОСОБА-27, тимчасово непрацюючою.  

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

          Склад сім”ї – 2 чол.(вона, чоловік-ОСОБА-28) 
 
2.3. З гр. ОСОБА-29, працівницею (назва підприємства).  

На квартиру № 5, що складається з однієї кімнати житловою площею 
19.00 кв.м. 

          Склад сім”ї – 2 чол.(вона, син-ОСОБА-30) 
         
2.4. З гр. ОСОБА-31, пенсіонеркою.  

На квартиру № 7,  що  складається  з  2-х  кімнат  житловою  площею 
25.60 кв.м. 

          Склад сім”ї – 3 чол.(вона, син-ОСОБА-32, син-ОСОБА-33) 
 
2.5. З гр. ОСОБА-34,  тимчасово  непрацюючою. 

На квартиру № 10,  що складається з  2-х  кімнат  житловою площею 
24.30 кв.м. 
Склад сім”ї -  4 чол.(вона,  син-ОСОБА-35, дочка- ОСОБА-36, онучка-
ОСОБА-37) 
 

2.6.    Відмінити пункт 2.10  рішення  виконавчого  комітету  міської  ради   
          03.09.2014 р. № 338.   
 
 
2.7.   Відмовити  в  укладенні  договорів  найму,   у зв”язку з  недотриманням  
         вимог ст.31, ст.47 та ст.48  Житлового кодексу :   
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          ОСОБА-38, приватному підприємцю.  

На квартиру № 17, що складається з  однієї кімнати житловою площею 
19.00 кв.м. 
Склад сім”ї -  2 чол.(вона, син-ОСОБА-39) 

 
 
 
Ш.     Укласти  договори  найму на 56-ти квартирний  житловий  будинок по   
          вул.АДРЕСА - 7, БК «назва». 
 
    -    У  зв”язку   з  закінченням    реконструкції    гуртожитку  та   здачею  в  
          експлуатацію  56-ти  квартирного житлового будинку по вул.АДРЕСА  
          - 7    (декларація   про   готовність   об”єкта  до  експлуатації  ЗК номер, 
          дата), на підставі списків мешканців будинку затверджених  БК «назва»  
          та  спільного  рішення адміністрації та профкому  (назва підприємства),     
          протокол  від  02.12.2011 р.   та згідно  заяв  фактично  проживаючих у   
          будинку громадян, укласти договори найму:  
 
 
3.1. З гр. ОСОБА-40, пенсіонером. 

На квартиру № 2, що складається з однієї кімнати житловою площею    
18.40 кв.м. 

          Склад сім”ї –4 чол.(він, дружина-ОСОБА-41, син-ОСОБА-42, дочка- 
          ОСОБА-43) 
 
3.2. З гр. ОСОБА-44, працівником (назва підприємства). 

На квартиру № 4,  що  складається  з  2-х  кімнат  житловою  площею 
24.60 кв.м. 
Склад сім”ї – 3 чол.(він, дружина-ОСОБА-45, дочка-ОСОБА-46) 
 

3.3. З гр. ОСОБА-47, водієм (назва підприємства). 
На квартиру № 5,  що  складається  з  2-х  кімнат  житловою  площею 
32.00 кв.м. 
Склад сім”ї – 2 чол.(він, син-ОСОБА-48) 

 
3.4. З гр. ОСОБА-49, пенсіонеркою. 

На квартиру № 6, що складається з однієї кімнати житловою площею 
18.90 кв.м.  Склад сім”ї – 1 чол. 

 
3.5. З гр. ОСОБА-50, головним спеціалістом (назва установи). 

На квартиру № 7, що складається з однієї кімнати житловою площею 
13.00 кв.м. 
Склад сім”ї – 2 чол.(вона, син-ОСОБА-51) 

 
3.6. З гр. ОСОБА-52, тимчасово непрацюючою. 
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На квартиру № 9,  що  складається  з  2-х  кімнат  житловою  площею 
23.20 кв.м. 
Склад сім”ї – 2 чол.(вона, дочка-ОСОБА-53) 

 
3.7. З гр. ОСОБА-54, тимчасово непрацюючою. 

На квартиру № 10,  що  складається  з  2-х  кімнат  житловою  площею 
29.30 кв.м. 
Склад сім”ї – 5 чол.(вона, чоловік-ОСОБА-55, син-ОСОБА-56, дочка-
ОСОБА-57, онук-ОСОБА-58) 

        
3.8. З гр. ОСОБА-59, працівником (назва підприємства). 

На квартиру № 11,  що  складається  з  2-х  кімнат  житловою  площею 
22.10 кв.м. 
Склад сім”ї – 3 чол.(він, дружина-ОСОБА-60, дочка-ОСОБА-61) 

 
3.9. З гр. ОСОБА-62, пенсіонеркою. 

На квартиру № 12,  що  складається  з  2-х  кімнат  житловою  площею 
23.80 кв.м. 
Склад сім”ї – 3 чол.(вона, чоловік-ОСОБА-63, син-ОСОБА-64) 

  
3.10. З гр. ОСОБА-65, пенсіонеркою. 

На квартиру № 13,  що  складається з однієї кімнати житловою площею 
18.40 кв.м. 

          Склад сім”ї–2 чол.(вона,син-ОСОБА-66) 
 
3.11. З гр. ОСОБА-67, продавцем у ПП (прізвище). 

На квартиру № 14,  що  складається  з  2-х  кімнат  житловою  площею 
22.00 кв.м. 
Склад сім”ї – 3 чол.(вона,   син -ОСОБА-68,  дочка-ОСОБА-69) 
 

3.12. З гр. ОСОБА-70,  старшим інспектором з  кадрів (назва підприємства). 
На квартиру № 15,  що складається  з  однієї кімнати житловою площею 
18.40 кв.м. 
Склад сім”ї – 3 чол.(вона,  чоловік -ОСОБА-71, син-ОСОБА-72) 
 

3.13. З гр. ОСОБА-73, тимчасово непрацюючою. 
На квартиру № 16,  що складається  з  однієї кімнати житловою площею 
18.80 кв.м. 
Склад сім”ї – 4 чол.(вона,  син-ОСОБА-74, дочка-ОСОБА-75, онук-
ОСОБА-76) 
 

3.14. З гр. ОСОБА-77, (назва підприємства). 
На квартиру № 17,  що  складається  з  2-х  кімнат  житловою  площею 
29.00 кв.м. 
Склад сім”ї – 4 чол.(вона, чоловік-ОСОБА-78, дочка-ОСОБА-79, дочка-
ОСОБА-80) 
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3.15. З гр. ОСОБА-81, (назва підприємства).  
На квартиру № 20,  що  складається  з  2-х  кімнат  житловою  площею 
29.50 кв.м. 
Склад сім”ї – 6 чол.(він,  дружина-ОСОБА-82, син -ОСОБА-83,   дочка -
ОСОБА-84,  невістка -ОСОБА-85, онучка-ОСОБА-86) 
 

3.16. З гр. ОСОБА-87,    працівником  (назва підприємства).  
На квартиру № 21,  що  складається  з  2-х  кімнат  житловою  площею 
32.20 кв.м. 
Склад сім”ї – 3 чол.(він, дружина-ОСОБА-88, дочка-ОСОБА-89) 
 

3.17. З гр. ОСОБА-90, слюсарем-сантехніком  (назва підприємства).                             
На квартиру № 22,  що  складається  з  2-х  кімнат  житловою  площею               
22.00 кв.м. 
Склад сім”ї – 4 чол.(він, дружина-ОСОБА-91, син-ОСОБА-92,    син –
ОСОБА-93) 
 

3.18. З гр. ОСОБА-94, тимчасово непрацюючою.                                                 
На квартиру № 23,  що  складається  з однієї  кімнати житловою площею 
13.30 кв.м. 
Склад сім”ї – 1 чол. 
 

3.19. З гр. ОСОБА-95, муляром (назва підприємства).  
На квартиру № 24,  що  складається  з  2-х  кімнат  житловою  площею 
29.30 кв.м. 
Склад сім”ї – 6 чол.(він, дружина-ОСОБА-96,  син-ОСОБА-97, син-
ОСОБА-98,   дочка -ОСОБА-99, онук -ОСОБА-100) 
 

3.20. З гр. ОСОБА-101,  приватним  підприємцем.  
На квартиру № 25,  що складається з однієї кімнати житловою площею 
18.10 кв.м. 
Склад сім”ї – 3 чол.(він, мати-ОСОБА-102, брат-ОСОБА-103) 
 

3.21. З гр. ОСОБА-104,  (назва установи).  
На квартиру № 28,  що складається з однієї кімнати житловою площею 
14.00 кв.м. 
Склад сім”ї – 2 чол.(вона, дочка-ОСОБА-105) 
 

3.22. З гр. ОСОБА-106, тимчасово непрацюючим.   
На квартиру № 29,  що складається з однієї кімнати житловою площею 
17.90 кв.м. 
Склад сім”ї –3 чол.(він,дружина-ОСОБА-107, син-ОСОБА-108) 
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3.23. З гр. ОСОБА-109, диспетчером (назва підприємства).                                             

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

3.24. З гр. ОСОБА-110, тимчасово непрацюючим. 
На квартиру № 31, що складається з однієї кімнати житловою площею 
12.70 кв.м. 
Склад сім”ї – 1 чол. 
 

3.25. З гр. ОСОБА-111, тимчасово непрацюючою.                                                           
На квартиру № 32,  що складається з 2-х  кімнат  житловою  площею 
21.40 кв.м. 
Склад сім”ї – 3 чол.(вона,   син -ОСОБА-112,   дочка-ОСОБА-113) 
 

3.26. З гр. ОСОБА-114, пенсіонером.                                                                          
На квартиру № 33,  що складається з однієї  кімнати житловою площею 
19.00 кв.м. 
Склад сім”ї – 3 чол.(він,  дружина –ОСОБА-115,   дочка-ОСОБА-116) 
 

3.27. З гр. ОСОБА-117, пенсіонеркою.                                                                        
На квартиру № 34,   що складається  з  2-х  кімнат  житловою  площею 
21.10 кв.м. 
Склад сім”ї – 4 чол.(вона,   дочка-ОСОБА-118, онук-ОСОБА-119, онук-     
ОСОБА-120) 
 

3.28. З гр. ОСОБА-121, фізінструктором (назва закладу).                                                
На  квартиру  № 35,  що  складається  з  2-х  кімнат житловою площею 
24.00 кв.м. 
Склад сім”ї – 4 чол.(вона,  чоловік-ОСОБА-122,      дочка-ОСОБА-123,   
онучка-ОСОБА-124) 
 

3.29. З гр. ОСОБА-125, водієм (назва підприємства).                                                       
На квартиру № 36,  що складається з 2-х  кімнат  житловою  площею                  
22.60 кв.м.                                                                                                   
Склад сім”ї – 4 чол.(він,  дружина-ОСОБА-126, дочка-ОСОБА-127, син  –  
ОСОБА-128) 

 
3.30. З гр. ОСОБА-129, тимчасово непрацюючою.                                                           

На квартиру № 37,  що складається з однієї  кімнати житловою площею 
13.50 кв.м. 
Склад сім”ї – 1 чол.  
 

3.31. З гр. ОСОБА-130, пенсіонеркою.                                                                          
На квартиру № 41 «а»,    що складається з однієї  кімнати   житловою 
площею 13.80 кв.м. 
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Склад сім”ї – 1 чол. 
 

3.32. З гр. ОСОБА-131, головним інженером (назва підприємства).                               
На квартиру  № 42,   що  складається  з  2-х  кімнат  житловою  площею 
29.10 кв.м. 
Склад сім”ї –3 чол.(вона, мати-ОСОБА-132, батько-ОСОБА-133) 

 
3.33. З гр. ОСОБА-134, тимчасово непрацюючою.                                                           

На квартиру № 43,  що складається з однієї  кімнати житловою площею 
18.10 кв.м. 
Склад сім”ї – 3 чол.(вона, дочка-ОСОБА-135,  онучка-ОСОБА-136) 
 

3.34. З гр. ОСОБА-137, пенсіонером.                                                                                  
На квартиру  № 46,   що  складається  з  2-х  кімнат  житловою  площею 
21.50 кв.м. 
Склад сім”ї –3 чол.(він, дружина-ОСОБА-138, дочка-ОСОБА-139) 
 

3.35. З гр. ОСОБА-140, працівницею (назва підприємства).                                             
На квартиру  № 47,   що  складається  з  2-х  кімнат житловою площею 
26.30 кв.м. 
Склад сім”ї –2 чол.(вона,  син-ОСОБА-141) 
 

3.36. З гр. ОСОБА-142, (назва підприємства).                                                                    
На квартиру  № 48,   що  складається  з  однієї  кімнати  житловою  
площею 18.40 кв.м. 
Склад сім”ї –2 чол.(вона,  син-ОСОБА-143) 
 

3.37. З гр. ОСОБА-144, пенсіонеркою.                                                                                
На  квартиру  № 49,   що   складається  з  однієї   кімнати   житловою  
площею 18.80 кв.м. 
Склад сім”ї – 6 чол.(вона,    дочка -ОСОБА-145,   онук-ОСОБА-146, 
дочка-ОСОБА-147, зять-ОСОБА-148, онук-ОСОБА-149) 
 

3.38. З гр. ОСОБА-150, пенсіонеркою.                                                                                
На квартиру  № 51,   що  складається  з  однієї  кімнати  житловою  
площею 19.10 кв.м. 
Склад сім”ї – 1 чол. 
 

3.39. З гр. ОСОБА-151,   тимчасово  непрацюючою.                                                        
На квартиру  № 53,   що  складається з 2-х кімнат житловою площею 
25.90 кв.м. 
Склад сім”ї –6 чол.(вона,  чоловік-ОСОБА-152, син-ОСОБА-153,  дочка-
ОСОБА-154,   онук-ОСОБА-155,   онук-ОСОБА-156) 
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3.40. З гр. ОСОБА-157,   тимчасово  непрацюючим.                                                         

На квартиру  № 53 «а»,   що  складається з 2-х кімнат житловою площею 
22.40 кв.м. 
Склад сім”ї–4 чол.(він,батько-ОСОБА-158, мати  -  ОСОБА-159,  брат -  
ОСОБА-160) 
 

3.41. З гр. ОСОБА-161, пенсіонеркою.                                                                                
На квартиру  № 54,   що  складається  з  2-х  кімнат  житловою  площею 
24.10 кв.м. 
Склад сім”ї –2 чол.(вона,  дочка-ОСОБА-162) 
 

3.42. З гр. ОСОБА-163, приватним підприємцем.                                                       
На квартиру  № 56,   що  складається  з  2-х  кімнат  житловою  площею 
36.50 кв.м. 
Склад сім”ї – 3 чол.(вона,   дочка -ОСОБА-164,  син-ОСОБА-165) 
 
 
 

ІУ.     Укласти  договори  найму на 32-х квартирний  житловий  будинок по   
          вул.АДРЕСА - 8, БК «назва». 
 
    -    У   зв”язку   з  закінченням    реконструкції    гуртожитку  та  здачею   в  
          експлуатацію 32-х квартирного житлового будинку по вул.АДРЕСА - 8   
          (декларація про готовність об”єкта до експлуатації  дата ЗК  номер),  
          на підставі списків мешканців будинку затверджених загальним рішенням  
          мешканців будинку, протокол від 20.07.2014 р.№5 та згідно заяв фактично 
          проживаючих у будинку громадян, укласти  договори найму:    
 
4.1. З гр. ОСОБА-166,   тимчасово  непрацюючим. 

На квартиру  № 8,   що  складається  з  2-х  кімнат  житловою  площею 
39.80 кв.м. 
Склад сім”ї – 4 чол.(він, дружина-ОСОБА-167, син-ОСОБА-168,   дочка -
ОСОБА-169) 

  
4.2. З гр. ОСОБА-170, приватним підприємцем. 

На квартиру № 9, що складається з однієї кімнати житловою площею 
14.30 кв.м. 
Склад сім”ї – 3 чол.(вона, син-ОСОБА-171, дочка-ОСОБА-172) 

 
4.3. З гр. ОСОБА-173, продавцем у ПП (прізвище).                                                        

На квартиру № 10, що складається з однієї кімнати житловою площею 
13.60 кв.м. 
Склад сім”ї – 4 чол.(вона, чоловік-ОСОБА-174,син-ОСОБА-175, дочка-
ОСОБА-176) 

  
4.4. З гр. ОСОБА-177, працівником (назва підприємства) 
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На квартиру № 14, що складається з однієї кімнати житловою площею 
14.00 кв.м. 
Склад сім”ї – 4 чол.(він,   дружина-ОСОБА-178, син-ОСОБА-179,     син-
ОСОБА-180) 
 

4.5. З гр. ОСОБА-181,тимчасово непрацюючою.  
На  квартиру  № 19,    що  складається  з  2-х кімнат  житловою  площею 
31.30 кв.м. 
Склад сім”ї – 4 чол.(вона, чоловік-ОСОБА-182,    син -ОСОБА-183,   
дочка-ОСОБА-184) 
 

4.6. З гр. ОСОБА-185, медсестрою (назва установи).                                                      
На  квартиру  № 24,    що  складається  з  2-х  кімнат  житловою  площею 
30.10 кв.м. 
Склад сім”ї – 3 чол.(вона, син-ОСОБА-186, дочка-ОСОБА-187) 
 
З гр. ОСОБА-188,головним спеціалістом (назва установи). 
На квартиру № 25,  що складається  з  2-х  кімнат  житловою  площею 
27.20 кв.м. 
Склад сім”ї – 4 чол.(вона, чоловік-ОСОБА-189, син-ОСОБА-190, син-
ОСОБА-191) 
 

4.7. З гр. ОСОБА-192, пенсіонером. 
На квартиру  № 26,   що  складається  з  3-х  кімнат  житловою  площею 
45.80 кв.м. 
Склад сім”ї – 4 чол.(він, дружина-ОСОБА-193,  дочка-ОСОБА-194,     
дочка-ОСОБА-195) 
 

4.8. З гр. ОСОБА-196,    працівницею   (назва підприємства). 
На квартиру № 28, що складається з однієї кімнати житловою площею 
13.90 кв.м. 
Склад сім”ї – 3 чол.(вона, син-ОСОБА-197, дочка-ОСОБА-198) 
 

4.9. З гр. ОСОБА-199,   працівницею   (назва закладу)                                        
На квартиру № 29, що складається з однієї кімнати житловою площею 
11.20 кв.м. 
Склад сім”ї – 4 чол.(вона,   чоловік-ОСОБА-200, дочка-ОСОБА-201, 
онучка-ОСОБА-202) 
 

4.10. З гр. ОСОБА-203, опікуном над неповнолітнім гр. ОСОБА-204. 
На квартиру № 21,   що складається з 2-х кімнат  житловою  площею 
36.00 кв.м. 
Склад сім”ї – 2 чол.(опікаємий-ОСОБА-204, опікун-ОСОБА-203) 
Договір найму укласти у зв”язку із смертю гр. ОСОБА-205, матері 
неповнолітнього гр. ОСОБА-204, 2000 року народження (батько -  за 
записом згідно ч.1 ст.135 Сімейного кодексу України) згідно рішення 
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виконкому (назва населеного пункту) від 10.10.2007 р. № 36  про 
призначення опікуном гр. ОСОБА-203 до досягнення опікаємим 
повноліття (ст.71 Житлового кодексу) та поданих документів. 
Гр. ОСОБА-205 з сином – гр. ОСОБА-204 проживали у кімн.№ 21 
гуртожитку по вул.АДРЕСА – 8 ,  з 04 грудня 2004 р.  
(Свідоцтво про смерть І-ФМ номер, дата)     
 
 

  
     -    Відмовити  в  укладенні  договорів  найму,   у зв”язку з  недотриманням  
          вимог ст.31, ст.47 та ст.48  Житлового кодексу :   
 
   4.12. ОСОБА-206.  

 На квартиру № 1,   що складається з  4-х  кімнат  житловою  площею 
 70.60 кв.м. 
 Склад сім”ї- 3 чол.(вона, син-ОСОБА-207, син-ОСОБА-208) 

 
  4.13. ОСОБА-209.  

 На квартиру № 2,   що складається з  3-х  кімнат  житловою  площею 
 45.10 кв.м. 
 Склад сім”ї- 1 чол. 

 
  4.14. ОСОБА-210.   

 На квартиру № 12,   що складається з  2-х  кімнат  житловою  площею 
 32.60 кв.м. 
 Склад сім”ї- 1 чол. 

 
  4.15. ОСОБА-211.   

 На квартиру № 13,   що складається з  2-х  кімнат  житловою  площею 
 31.60 кв.м. 
 Склад сім”ї- 1 чол. 
 

  4.16. ОСОБА-212.   
 На квартиру № 27,   що складається з  2-х  кімнат  житловою  площею 
 30.80 кв.м. 
 Склад сім”ї- 1 чол. 
 

 
    -    Відмовити  в  укладенні   договорів  найму,   у  зв”язку  з   недотриманням  
          вимог ст.64 та ст.65  Житлового кодексу, ст.6 та ст.7 Закону України «Про   
          свободу пересування та вільний  вибір місця проживання в Україні»:   
 
 
 4.17.  ОСОБА-213.  

 На квартиру № 5, що складається з  однієї кімнати житловою площею 
 11.30 кв.м. 
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 Склад сім”ї -  1 чол. 
 

 4.18.  ОСОБА-214.  
 На квартиру № 7, що складається з  однієї кімнати житловою площею 
 16.30 кв.м. 
 Склад сім”ї -  2 чол.(він, син-ОСОБА-215) 
 

 4.19. ОСОБА-216.  
На квартиру № 11, що складається з  однієї кімнати житловою площею 
12.10 кв.м. 
Склад сім”ї -  1 чол. 

 
4.20.  ОСОБА-217.  

На квартиру № 15, що складається з  2-х кімнат житловою площею 
30.80 кв.м. 
 

4.21.  ОСОБА-218.  
На квартиру № 17, що складається з  2-х кімнат житловою площею 
30.70 кв.м. 
Склад сім”ї -  1 чол. 
 

4.22.  ОСОБА-219.  
На квартиру № 18, що складається з  однієї кімнати житловою площею 
12.20 кв.м. 
Склад сім”ї -  3 чол.(він, дружина-ОСОБА-220, син-ОСОБА-221) 
 

4.23.  ОСОБА-222.  
На квартиру № 22, що складається з  2-х кімнат житловою площею 
30.80 кв.м. 
Склад сім”ї -  3 чол.(вона, чоловік-ОСОБА-223, син-ОСОБА-224) 
 

4.24.  ОСОБА-225.  
На квартиру № 30, що складається з  однієї кімнати житловою площею 
18.30 кв.м. 
Склад сім”ї -  2 чол.(вона, дочка-ОСОБА-226) 
 

4.25.  ОСОБА-227.  
На квартиру № 32, що складається з  однієї кімнати житловою площею 
14.40 кв.м. 
Склад сім”ї -  2 чол.(він, дружина-ОСОБА-228) 
 
 

У.      Укласти  договори  найму на 146-ти квартирний  житловий  будинок по   
          вул.АДРЕСА - 9, БК «назва». 
 
    -    У  зв”язку   з  закінченням     реконструкції     гуртожитку   та   здачею   в  
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          експлуатацію 146-ти квартирного житлового будинку по вул.АДРЕСА-9  
         (декларація про готовність об”єкта до експлуатації ЗК  номер, дата),  на  
         підставі  списків  мешканців  будинку затверджених загальним рішенням  
         мешканців    будинку,   протокол  від  27.02.2014 р.  № 5  та   згідно  заяв   
         фактично проживаючих у будинку громадян, укласти  договори найму:  
  
5.1. З гр. ОСОБА-229.  

На квартиру  № 94,   що  складається  з  2-х  кімнат  житловою  площею 
34.90 кв.м. 

          Склад сім”ї – 3 чол.(він,  дружина-ОСОБА-230,  син- ОСОБА-231) 
           
5.2. З гр. ОСОБА-232.  

На квартиру № 98,  що складається  з  однієї кімнати житловою площею 
21.80 кв.м. 

          Склад сім”ї – 1 чол. 
 
5.3. З гр. ОСОБА-233.  

На квартиру № 100,  що складається  з  2-х  кімнат  житловою  площею 
21.40 кв.м. 

          Склад сім”ї – 2 чол.(вона,  дочка-ОСОБА-234) 
 
5.4. З гр. ОСОБА-235.  

На квартиру  № 104,   що  складається  з  4-х  кімнат  житловою  площею 
64.90 кв.м. 

          Склад сім”ї – 7 чол.(він,     дружина-ОСОБА-236,   син- ОСОБА-237,      
          син-ОСОБА-238,     невістка  -  ОСОБА-239,   онучка- ОСОБА-240,  
          онучка-ОСОБА-241) 

 
5.5. З гр. ОСОБА-242.  

На квартиру № 107, що  складається з однієї кімнати житловою  площею 
17.70 кв.м. 

          Склад сім”ї – 1 чол. 
 
5.6. З гр. ОСОБА-243.  

На квартиру № 111, що складається з однієї кімнати житловою площею 
13.40 кв.м. 

          Склад сім”ї – 4 чол.(він, дружина-ОСОБА-244, дочка-ОСОБА-245, син- 
          ОСОБА-246)    
 
5.7. З гр. ОСОБА-247.  

На квартиру № 112,  що складається  з однієї кімнати житловою площею 
17.60 кв.м. 

          Склад сім”ї – 1 чол.    
 
5.8. З гр. ОСОБА-248.  
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На квартиру  № 114, що складається  з однієї кімнати житловою 
площею 17.40 кв.м. 

          Склад сім”ї– 4 чол.(вона,  дочка -ОСОБА-249, дочка-ОСОБА-250, онук- 
          ОСОБА-251)   

 
5.9. З гр. ОСОБА-252.  

На квартиру № 117,   що  складається  з  однієї  кімнати  житловою  
площею 17.70 кв.м. 

          Склад сім”ї – 2 чол.(вона, чоловік-ОСОБА-253) 
 
 

     -    Відмовити  в  укладенні  договорів  найму,   у зв”язку з  недотриманням  
          вимог ст.31, ст.47 та ст.48  Житлового кодексу :   
 
5.10. ОСОБА-254.  

На квартиру № 99, що складається з  однієї кімнати житловою площею 
17.80 кв.м. 
Склад сім”ї -  1 чол.  

 
5.11. ОСОБА-255.  

На квартиру № 106, що складається з  однієї кімнати житловою площею 
17.50 кв.м. 
Склад сім”ї -  1 чол. 

 
5.12. ОСОБА-256.  

На квартиру № 108, що складається з  однієї кімнати житловою площею 
13.60 кв.м. 
Склад сім”ї -  1 чол. 

 
    -    Відмовити  в  укладенні   договорів  найму,   у  зв”язку  з   недотриманням  
          вимог ст.64 та ст.65  Житлового кодексу, ст.6 та ст.7 Закону України «Про   
          свободу пересування та вільний  вибір місця проживання в Україні»:   
 
5.13. З гр. ОСОБА-257.  

На квартиру № 6, що складається з  однієї кімнати житловою площею 
17.70 кв.м. 
Склад сім”ї -  1 чол. 

 
 
УІ.  Прийняти на квартирний облік: 
 
6.1. ОСОБА-258, вдову загиблого в АТО, яка проживає у гуртожитку по 

АДРЕСА - 10, де займає одну кімнату житловою площею 11.30 кв.м.  
          Склад сім”ї – 2 чол.(вона, дочка). 
          Із  включенням  у  списки   першочерговиків,    як   сім”ю  загиблого  
          (ст.45 ЖК). Підстава: посвідчення серія С  номер, дата. 
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6.2. ОСОБА-259,  (назва установи),   яка  проживає у трикімнатній  квартирі  

по вул.АДРЕСА - 11,   де  на  житловій  площі  40.97 кв.м.  проживає 8 
чоловік.  

          Склад сім”ї – 4 чол.(вона, чоловік, 2 дочки)  
 

6.3. ОСОБА-260, вдову загиблого в АТО, яка проживає у гуртожитку по 
вул.АДРЕСА – 12.  

          Склад сім”ї – 1 чол. 
          Із  включенням  у  списки   першочерговиків,    як   сім”ю  загиблого  
          (ст.45 ЖК). Підстава: посвідчення серія С номер, дата.  
 
6.4. ОСОБА-261, вдову загиблого в АТО, яка проживає у гуртожитку по 

вул.АДРЕСА – 13.  
          Склад сім”ї – 3 чол.(вона, син, дочка) 
          Із  включенням  у  списки   першочерговиків,    як   сім”ю  загиблого  
          (ст.45 ЖК). Підстава: посвідчення серія С номер, дата.  
 
6.5. ОСОБА-262,  військовослужбовця в/ч.,  який проживає у двокімнатному 

будинку  по вул.АДРЕСА-14, де на  житловій площі 40.50 кв.м. проживає 
5 чоловік. Враховуючи  різнополість,  згідно п.13 п.п.7  “Правил обліку 
громадян, що потребують покращення  житлових  умов та  надання їм  
житлових приміщень”. 
Склад сім”ї – 1 чол. 

 
6.6. ОСОБА-263,  1996 р.н.,студентку назва закладу, яка проживає у квартирі 

опікуна  по вул.АДРЕСА - 15. 
          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 21.10.2014 р. № 559/14. 
 
 

- внести зміни до складу сім”ї черговиків: 
 

  6.6.   Внести  до   складу   сім”ї   гр. ОСОБА- 264, який перебуває на  
           квартирному обліку з 16.10.2013 р.,  у списках позачерговиків як інвалід  
           Ш групи  Афганської війни,  у  зв”язку з укладенням  шлюбу та прове- 
           денням державної реєстрації за одним місцем проживання   
           у гуртожитку  по  вул.АДРЕСА-16,   дружину  –  гр. ОСОБА-265.   
          Склад сім”ї – 2 чол.(він, дружина)  

        Підстава: свідоцтво про шлюб І-ФМ  номер, дата та заява 
        від 07.10.2014 р. № Д-124. 
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6.7. Внести до складу сім”ї гр. ОСОБА-266, яка перебуває  на квартирному  

обліку  з  16.02.2011 р.,     чоловіка – ОСОБА-267 
        Склад сім”ї – 3 чол.(вона, чоловік, син) 
 

6.8.   Внести  до  складу  сім”ї  гр. ОСОБА-268,  який перебуває на кооператив-  
         ному обліку  з  13.12.2006 р.,   сина –ОСОБА-269,   2009 р.н. 
        Склад сім”ї – 4 чол.(він, дружина, дочка, син) 

 
6.9. Внести зміни до складу сім”ї  гр. ОСОБА-270, яка перебуває  на  коопера-

тивному обліку з 14.07.2004 р., у зв”язку з розірванням шлюбу    виклю-
чити   зі   складу   сім”ї   колишнього   чоловіка  гр.ОСОБА - 271.    

        Склад сім”ї – 3 чол.(вона, 2 дочки) 
           
6.10. Внести до складу сім”ї гр. ОСОБА-272, який перебуває на   кооператив- 
         ному обліку з 17.03.2004 р., дочку  –   ОСОБА-273,  2014 р.н.    та   сина –  
         ОСОБА-274, 2012 р.н. 
        Склад сім”ї – 5 чол.(він, дружина, 2 дочки, син) 
        У зв”язку з народженням трьох дітей,    включити у списки  першочерго- 
        виків, як багатодітну сім”ю. 
 

 6.11.Внести  до  складу  сім”ї  гр. ОСОБА-275, яка перебуває на кооператив- 
         ному обліку з 28.12.2005 р., сина –ОСОБА-276, 2014 р.н. 
        Склад сім”ї – 4 чол.(вона, чоловік, 2 сина) 
 

 
УІІ.  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 :    
 
                                                               27.07.1990 р. 
ОСОБА-277 
                                                        01.12.2004 р. 
ОСОБА-278 
 
 
Головуючий на засіданні виконкому, 
керуючий справами виконкому   О.Волосянський 
 


