
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2018. №       м. Ужгород 

 

Про договір найму та квартирний 

облік 

 

       Відповідно  до  статті  59 Закону України   «Про  місцеве  самоврядування  в 

Україні», Закону України «Про адміністративні послуги», керуючись Житловим  

кодексом  Української  РСР,     Правилами   обліку   громадян,   які   потребують 

поліпшення  житлових  умов та надання  їм  житлових приміщень  (зі змінами та 

доповненнями),     розглянувши    пропозиції    громадської   комісії   з   розгляду  

житлових питань, виконком міської ради  ВИРІШИВ: 

       

 

         1. Укласти договір найму: 

 

       1.1.  З гр. Артимович Іриною Володимирівною,  тимчасово  непрацюючою.                                                                                                                                  

На  квартиру   по  *****,   що   складається   з  двох   кімнат житловою площею 

37,42 кв. м. 

Склад сім’ї  – 2 особи (вона,  брат  – Артимович Євген Володимирович).    

Договір  найму  укласти  у  зв’язку   зі   смертю    основного     квартиронаймача       

гр. Артимович Наталії Петрівни, матері гр. Артимович І. В., та згідно   з   

поданими документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 233807 від 01.12.2017 р.). 

 

 

          2. Про квартирний облік 

 

2.1. Прийняти на квартирний облік: 

 

     2.1.1.  Гр. Синичку Людмилу Русланівну,   тимчасово  непрацюючу,   яка   

проживає  із  сім’єю  у  гуртожитку   по  *****,   де займають житлове 

приміщення,  яке  складається з однієї кімнати житловою площею 16,30 кв. м,  

на якій зареєстровано 5 осіб.   

  Склад сім’ї  –  3 особи (вона, чоловік, син). 
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     2.1.2.  Гр. Фаркаша Михайла Павловича, військовослужбовця в/ч. А 1556,     

який  проживає  у  двокімнатній   квартирі  по  *****,  де  на  житловій  площі  

23,90 кв. м  зареєстровано  5  осіб,   із включенням  у  списки   

першочерговиків,  як  учасника бойових  дій  (учасник АТО). 

Підстава:   посвідчення серія АБ № 492283 від 18.08.2015 р.   

  Склад сім’ї  –  3 особи (він, дружина, дочка). 

 

      2.1.3. Гр. Барту  Адальберта  Адальбертовича,            інженера         ДВНЗ 

«Ужгородський  національний  університет»,    який  проживає   із   сім’єю  у  

гуртожитку  по  *****.   

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

 

      2.1.4. Гр. Будим  Ігоря  Васильовича,      військовослужбовця    в/ч   А 1556,     

який проживає із сім’єю у гуртожитку  по  *****,  із включенням  у  списки   

першочерговиків,  як  учасника бойових  дій  (учасник АТО). 

Підстава:   посвідчення серія УБД № 085639 від 16.09.2016 р.   

  Склад сім’ї  –  4 особи (він, дружина, дочка, син). 

 

      2.1.5. Гр. Кукурудзу Михайла Леонідовича, військовослужбовця в/ч А1778, 

який   зареєстрований  у  однокімнатній  власній квартирі  колишньої дружини 

по   *****,   із   включенням   у   списки   першочерговиків,  як  учасника 

бойових  дій  (учасник АТО). 

Підстава:   посвідчення серія АБ № 007213 від 23.02.2015 р.   

  Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

2.2.  Внести зміни до списків черговості: 

 

        2.2.1. Переоформити     черговість     після     смерті     гр. Костіва  Романа 

Михайловича,   який   перебував   на   квартирному  обліку  з  14.09.2005 р., на   

дружину – гр. Костів Валентину Іванівну.    

  Склад сім’ї – 3 особи (вона, 2 сини).  
       

         2.3.  Зняти з квартирного обліку:  

 

               Відповідно  до  ст. 40   Житлового  кодексу  та  пунктів  25, 26  Правил 

обліку громадян,   які  потребують  поліпшення  житлових  умов та надання їм  

житлових приміщень, у зв’язку із забезпеченістю середнім розміром   житлової  

площі   (по м. Ужгороду – 9 кв. м  на члена сім’ї)   та  відсутністю   підстав для  

надання інших житлових приміщень, а також у зв’язку  зі  зняттям з державної 

реєстрації у  м. Ужгороді та враховуючи  відсутність  будь-якої  інформації про 

зміну місця проживання та склад сім’ї черговика  (понад п’ять років), у зв’язку 

зі смертю  черговика  (або  члена  його  сім’ї)   зняти  з  квартирного  обліку  та  

виключити зі списків черговості сім’ї таких громадян: 
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          2.3.1. Гр. Сєрякової Валентини Лаврентіївни. 

На   квартирному   обліку   перебувала   у  загальних   списках   з   29.06.2000 р.   

Склад сім’ї – 2 особи (вона, син). 

 

          2.3.2. Гр. Кленовської Наталії Михайлівни. 

На   квартирному   обліку   перебувала   у   загальних   списках  з   15.05.2003 р. 

Склад сім’ї – 1 особа.  

 

          2.3.3. Гр. Бабіч Софії Леопольдівни. 

На   квартирному   обліку   перебувала   у  загальних   списках   з   28.04.2004 р.  

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

          2.3.4. Гр. Вайданича Василя Георгійовича. 

На   квартирному   обліку   перебував  у  загальних   списках   з  15.12.2004 р.   

Склад сім’ї –1 особа. 

 

          2.3.5. Гр. Кирлик Галину Іванівну. 

На   квартирному   обліку   перебувала  у  загальних   списках   з  28.09.2005 р.  

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

          2.3.6. Гр. Бурковського Анатолія Антоновича. 

На   квартирному   обліку   перебувала  у  загальних   списках  з  11.10.2005 р.  

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

 

          2.3.7. Гр. Качали Тараса Миколайовича. 

На   квартирному   обліку   перебувала  у  загальних   списках   з   09.02.2006 р.  

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

 

          2.3.8. Гр. Куртяка Федора Федоровича. 

На   квартирному   обліку   перебувала  у  загальних   списках   з   09.02.2006 р.  

Склад сім’ї – 3 особи (він, дружина, дочка). 

 

          2.3.9. Гр. Ціника Михайла Омеляновича. 

На квартирному обліку перебувала у списках першочерговиків з 13.06.2006 р.  

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

 

          2.3.10. Гр. Герея Анатолія Анатолійовича. 

На   квартирному   обліку   перебував   у   загальних   списках  з  23.08.2016 р.   

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

          2.3.11. Гр. Поцена Василя Івановича. 

На   квартирному   обліку    перебував  у  загальних   списках   з   13.12.2006 р.   

Склад сім’ї – 1 особа. 
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           2.3.12. Гр. Бурхата Євгенія Вячеславовича,   інваліда   II  групи   із  числа 

військовослужбовців,   які  брали  безпосередню  участь  в  антитерористичній 

операції,    враховуючи   придбання   квартири    за   адресою:   *****,   

загальною   площею   65,10 кв. м, житловою площею 40,00 кв. м.  Склад сім’ї – 

3 особи (він, дружина, син).  

           На квартирному обліку сім’я перебувала з 03.05.2017 р. 

           Квартира придбана на виконання постанови  Кабінету Міністрів України 

  19.10.2016  № 719     «Питання     забезпечення     житлом      сімей      загиблих 

  військовослужбовців,  які  брали   безпосередню   участь  в  антитерористичній  

  операції, а  також  інвалідів I-II групи  з числа  військовослужбовців,  які брали  

  участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов». 

 

         2.3.13.  Гр. Потійка  Юрія  Віталійовича,   інваліда    II    групи    із    числа 

військовослужбовців,  які  брали   безпосередню   участь  в антитерористичній 

операції, враховуючи придбання квартири за адресою:   *****,   загальною 

площею 36,70 кв. м, житловою площею  

  17,30 кв. м.  Склад сім’ї – 1 особа.  

           На квартирному обліку перебував з 12.07.2017 р. 

           Квартира придбана на виконання постанови  Кабінету Міністрів України 

  19.10.2016  № 719     «Питання     забезпечення     житлом      сімей      загиблих 

  військовослужбовців,  які  брали   безпосередню   участь  в  антитерористичній  

  операції, а  також  інвалідів I-II групи  з числа  військовослужбовців,  які брали  

  участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов». 

 

          3.   Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на міського голову.    

 

 

 

 Міський  голова                                                                                      Б. Андріїв 


