
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

09.03.2016          Ужгород               № 62 
 
 
 
Про видачу ордерів, укладення  
договорів найму 
 
 
       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 з розгляду  житлових   
питань,   виконком   міської  ради  ВИРІШИВ : 
 
                                               1. Видати ордери: 
 
1.1. особа - 1, матері загиблого в зоні проведення АТО військовослужбовця  

особа - 2,   яка проживає за адресою:  адреса - 1. 
На квартиру  по  вул. адреса - 2,  що  складається  з  1–єї  кімнати 
житловою площею 17.40 кв. м, кухні і ванної. 
Склад сім’ї – 1 особа. 

          Ордер    видати    на    підставі     розпорядження     голови     Берегівської  
          райдержадміністрації   24.12.2015  № 426,  листа   №  02-18/2   06.01.2016,    
          відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України № 348   20.05.2015,  
          на виконання розпорядження голови Закарпатської ОДА 24.07.2015 №237 
          та  листів  № 06–10/1719  29.07.2015,   № 06–17/3112  30.12.2015,  згідно з   
          бюджетною   програмою   2511120    «Субвенції  з  державного   бюджету  
          місцевим  бюджетам  для   забезпечення  житлом  членів  сімей  загиблих 
          учасників   АТО   та   інвалідів   І – ІІ  груп  з  числа  учасників  АТО,  які 
          потребують поліпшення житлових  умов та перебувають на  квартирному  
          обліку», рішенням виконкому 12.02.2016  №  32  заявою  особа - 1, 
          як  сім’ї загиблого,  із зняттям з квартирного обліку. 
          Квартира     придбана    за    рахунок     коштів      державного      бюджету  
          управлінням     соціального   захисту    населення   Берегівської   районної  
          державної адміністрації згідно з договором купівлі–продажу від 28.12.2015. 
  
1.2. особа - 3, дружині загиблого в зоні проведення АТО військовослужбовця 

особа - 4, яка  проживає  із сім’єю  за адресою:  адреса - 3. 
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На квартиру  по  адреса - 4, що складається  з 3–х   кімнат житловою 
площею 47.40 кв. м, кухні і ванної. 
Склад сім’ї – 4 особи   (вона,   дочка – особа - 5, дочка – особа - 6, дочка – 
особа - 7). 

          Ордер    видати    на    підставі     розпорядження     голови       Іршавської  
          райдержадміністрації   від    22.12.2015   №  407,    листа    № 02 – 19/2981  
          28.12.2015, відповідно  до  постанови  Кабінету Міністрів  України № 348  
          20.05.2015   на   виконання  розпорядження  голови   Закарпатської  ОДА 
          24.07.2015  №  237  та  листів № 06 – 10/1719  29.07.2015, № 06 – 17/3112  
          30.12.2015,  згідно  з   бюджетною   програмою   2511120    «Субвенції  з   
          державного   бюджету  місцевим  бюджетам   для  забезпечення  житлом   
          членів сімей загиблих  учасників  АТО   та   інвалідів   І–ІІ  груп  з  числа 
          учасників  АТО,      які   потребують   поліпшення    житлових    умов   та  
          перебувають  на  квартирному обліку»,  рішенням  виконкому  12.02.2016   
          №  32, заявою особа - 3,   як  сім’ї загиблого,       із зняттям з квартирного 
          обліку. 
          Квартира     придбана    за    рахунок     коштів      державного      бюджету  
          управлінням   соціального   захисту     населення    Іршавської    районної  
          державної адміністрації згідно з договором купівлі – продажу  22.12.2015. 
                    
1.3. особа - 8, дружині загиблого в зоні проведення  АТО військовослужбовця  

особа - 9,   яка  проживає  із сім’єю за  адресою: адреса - 5. 
На квартиру   по   адреса - 6,  що складається  з  3–х  кімнат житловою 
площею 40.40 кв. м, кухні і ванної. 
Склад  сім’ї – 3  особи   (вона,   син  – особа - 10, син – особа - 11).  

          Ордер    видати    на    підставі     розпоряджень      голови   Ужгородської  
          райдержадміністрації   16.11.2015   №  407  та  16.12.2015  № 452,   листа  
          03.12.2015 № 1352/02–38,   відповідно до постанови  Кабінету  Міністрів  
          України   №  348    20.05.2015    на   виконання   розпорядження   голови  
          Закарпатської ОДА  24.07.2015 № 237 та листів № 06–10/1719 29.07.2015, 
          № 06–17/3112   30.12.2015,   згідно  з   бюджетною   програмою   2511120    
          «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для  забезпечення   
          житлом членів сімей  загиблих  учасників  АТО  та  інвалідів  І–ІІ  груп  з  
          числа  учасників  АТО,    які  потребують  поліпшення  житлових умов та  
          перебувають на квартирному обліку», рішенням    виконкому  12.02.2016   
          № 32,     заявою   особа - 8,    як   сім’ї   загиблого,   із   зняттям   з  
          квартирного обліку. 
          Квартира  придбана  за   рахунок     коштів      державного      бюджету  
          управлінням     соціального   захисту   населення Ужгородської районної  
          державної адміністрації згідно з договором купівлі – продажу 26.11.2015. 
           
1.4. особа - 12, матері загиблого  в зоні проведення  АТО військовослужбовця  

особа - 13,  яка  проживає  із сім’єю за адресою:  адреса - 7. 
На квартиру  по   адреса - 8,  що  складається   з 1–єї  кімнати житловою 
площею 16.00 кв. м, кухні і ванної. 
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Склад сім’ї –  4 особи (вона,  чоловік– особа - 14,  син– особа - 15,  син– 
особа - 16).  

          Ордер    видати    на    підставі     розпоряджень      голови   Ужгородської  
          райдержадміністрації  від  16.11.2015 № 408 та  від  16.12.2015 р.  № 453,    
          листа       03.12.2015   № 1352/02–38,  відповідно  до  постанови  Кабінету 
          Міністрів України   № 348  20.05.2015 р.  на  виконання   розпорядження 
          голови   Закарпатської   облдержадміністрації  від  24.07.2015   № 237  та   
          листів № 06–10/1719   29.07.2015,  №  06–17/3112   30.12.2015,   згідно  з   
          бюджетною  програмою   2511120   «Субвенції  з  державного   бюджету    
          місцевим  бюджетам  для  забезпечення  житлом  членів  сімей  загиблих  
          учасників  АТО  та  інвалідів   І–ІІ   груп  з  числа   учасників  АТО,    які  
          потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному  
          обліку»,  рішенням виконкому  12.02.2016  №  32   та заявою особа - 12,  
          як  сім’ї загиблого, яка  відповідно до ст. 48 ч. 2  Житлового кодексу має  
          право на доотримання  до  наявної у власності  квартири  недостаючу  до  
          середнього розміру житлову площу, із зняттям з квартирного обліку. 
          Квартира     придбана    за    рахунок     коштів      державного      бюджету  
          управлінням   соціального   захисту   населення  Ужгородської   районної 
          державної адміністрації згідно з договором купівлі – продажу 23.11.2015. 
 
1.5. особа- 17, дружині загиблого в зоні проведення АТО військовослужбовця 

особа - 18, яка проживає із сім’єю за адресою:  адреса - 9. 
На квартиру по  адреса - 10,   що  складається  з  1–єї   кімнати житловою 
площею 16.00 кв.м, кухні і ванної. 
Склад сім’ї – 3 особи (вона, син– особа - 19, син– особа - 20). 

          Ордер    видати    на   підставі   розпорядження   голови  Виноградівської  
          райдержадміністрації 17.11.2015 № 335 та листа 08.12.2015 № 03–25/3650,  
          відповідно  до  постанови  Кабінету Міністрів України  № 348  20.05.2015  
          на виконання розпорядження голови Закарпатської ОДА 24.07.2015 №237 
          та  листів  № 06–10/1719  29.07.2015,  № 06–17/3112  30.12.2015,  згідно  з   
          бюджетною  програмою   2511120   «Субвенції   з   державного   бюджету 
          місцевим  бюджетам  для  забезпечення  житлом  членів  сімей   загиблих  
          учасників   АТО   та   інвалідів   І–ІІ   груп  з  числа  учасників  АТО,   які  
          потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному  
          обліку»,  рішенням виконкому 12.02.2016  №  32, та заявою особа - 17, як     
          сім’ї   загиблого,   яка   відповідно  до  ст. 48 ч. 2 Житлового  кодексу  має   
          право  на  доотримання  до  наявної  у  власності  квартири недостаючу до 
          середнього розміру житлову площу, із зняттям з квартирного обліку. 
          Квартира   придбана    за    рахунок      коштів      державного      бюджету  
          управлінням  соціального  захисту  населення  Виноградівської   районної  
          державної адміністрації згідно з договором купівлі–продажу 26.11.2015. 
            
 
                                      2. Укласти договір найму: 
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2.1. З  особа - 21, пенсіонеркою.                                                                                 

На квартиру по  адреса - 11,  що  складається з 2–х кімнат житловою 
площею 25.00 кв. м. 
Склад сім’ї  – 3 особи (вона, син – особа - 22, син  –  особа - 23).  
Договір  найму укласти у зв’язку зі смертю  основного квартиронаймача  
особа - 24,  чоловіка  особа - 21,  та  згідно  з поданими документами. 

          (Свідоцтво про смерть серія, номер, дата). 
 
2.2. З  особа - 25, пенсіонеркою.                                                                                 

На квартиру по адреса - 12,  що  складається з 2–х кімнат житловою 
площею 28.00 кв. м. 
Склад сім’ї  – 2 особи (вона, дочка – особа - 26).  
Договір  найму  укласти у зв’язку зі смертю  основного  квартиронаймача  
особа - 27,  чоловіка  особа - 25,  та  згідно  з поданими документами. 

          (Свідоцтво про смерть серія, номер, дата). 
 
 
                             3. Укласти  договори  найму на квартири у житловому   
                                 будинку по  адреса - 13, БК «назва» : 
 
    -    У  зв’язку   із   закінченням    реконструкції   гуртожитку   та   здачею   в  
          експлуатацію       59–ти       квартирного        житлового       будинку    по   
          адреса – 13    (декларація про готовність об’єкта  до експлуатації   серія,  
          номер, дата),  на  підставі ухвали господарського       суду Закарпатської  
          області  23.01.2015  про затвердження  мирової угоди,      рішення зборів   
          мешканців   будинку   по  адреса - 13,    протокол   № 10     23.12.2012, та  
          відповідно до заяв громадян, фактично проживаючих у будинку,  укласти  
          договори найму:   
 
3.1. З особа - 28,  продавцем  ТОВ «назва».                                                                    

На квартиру   по  адреса - 14,  що складається  з 2–х  кімнат житловою 
площею 26.10 кв. м.                                                                                        
Склад сім’ї – 2 особи (він, сестра – особа - 29). 

  
3.2.    З  особа – 30, пенсіонеркою.  

На квартиру  по  адреса - 15,  що складається  з 1–єї  кімнати житловою 
площею 20.00 кв.м.      

          Склад сім’ї – 1 особа. 
 
3.3. З  особа – 31,  тимчасово непрацюючою.  

На квартиру  по  адреса - 16,  що складається  з 1–єї кімнати житловою 
площею 19.30 кв. м.      

          Склад сім’ї – 3 особи (вона,  чоловік – особа - 32,   дочка  –  особа - 33).   
     

3.4. З  особа - 34, тимчасово непрацюючою.  
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На квартиру  по адреса - 17,  що складається  з 2–х кімнат житловою 
площею 32.20 кв. м.      

          Склад сім’ї – 3 особи (вона, чоловік – особа - 35, дочка – особа - 36). 
 
3.5.   З  особа - 37, студентом  (назва закладу).  

На квартиру  по адреса - 18, що складається з 1–єї кімнати житловою 
площею 18.30 кв. м.      

          Склад сім’ї – 2 особи (він, мати – особа - 38).   
 
    
4.       Внести до складу сім’ї  особа - 39, яка перебуває  на квартирному  обліку 
          з   11.03.2015 р.,        дочку  –  особа - 40, 2015 р.н. 
         Склад сім’ї – 5 осіб (вона, 3 сини, дочка). 
 

     
5.        Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  заступника   міського  

       голови  Габора О. М. 
 
 
 
  Міський  голова                                                                                   Б. Андріїв 
 


