
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2018. №       м. Ужгород 

 

Про видачу службових ордерів, укладення 

договорів 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),  постановою  Ради  Міністрів УРСР   від   04.02.1988  № 37   Про  

службові  жилі  приміщення, розглянувши    пропозиції    громадської   комісії   з   

розгляду  житлових питань, виконком міської ради  ВИРІШИВ: 

            

  1.  Видати службові ордери: 

 

 1.1. Барканову Руслану Сергійовичу,  співробітнику   Управління  служби 

безпеки України в Закарпатській області, учаснику бойових дій (учасник АТО), 

який проживає у гуртожитку по адреса – 1. 

На квартиру  по адреса – 2,  що  складається  з однієї  кімнати житловою 

площею 21,20 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 1 особа.  

Службовий ордер видати на підставі листа Управління служби безпеки України 

в Закарпатській  області  19.02.2018 р.  № 58/615,   рішення  житлово–побутової 

комісії (протокол № 2 від 08.12.2017 р.). 

        Квартира  по  адреса – 2  закріплена  за  УСБ  України  в Закарпатській 

області рішенням виконкому 08.11.2017 № 351, як службова. 

 

  1.2. Коновалову Михайлу Олександровичу,    співробітнику    Управління  

служби   безпеки   України   в    Закарпатській  області,   учаснику  бойових  дій  

(учасник АТО), який проживає  у  гуртожитку  по адреса – 3. 

На квартиру  по  адреса – 4,  що  складається  з однієї  кімнати житловою 

площею 21,40 кв. м, кухні і ванної. 

 

Склад сім’ї – 2 особи (він, дружина – Коновалова Юлія Олександрівна).  

Службовий ордер видати на підставі листа Управління служби безпеки України 

в Закарпатській  області  19.02.2018 р.  № 58/615,   рішення  житлово–побутової 

комісії (протокол № 2 від 08.12.2017 р.). 



        Квартира  по  адреса – 4  закріплена  за  УСБ  України  в Закарпатській 

області рішенням виконкому 08.11.2017 № 351, як службова. 

 

         2. Про укладення договорів найму 

 

         2. 1. Укласти договір найму : 

 

         2.1.1. З гр. Бондаренко Олександрою Федорівною, тимчасово непрацюючою.                                                                                                                                  

На  квартиру  по  адреса – 5,   що   складається   з  двох   кімнат житловою площею 

27,10 кв. м. 

Склад сім’ї  – 2 особи (вона,  брат  – Дроздов Денис Федорович).    

Договір  найму  укласти  у  зв’язку   зі   смертю    основного     квартиронаймача       

гр. Дроздова  Федора  Федоровича,   батька  гр. Бондаренко О. Ф.,  та   згідно   з   

поданими документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 233588 від 26.09.2017 р.). 

 

          2.1.2. З гр. Зіничем Олексієм Ярославовичем,   тимчасово   непрацюючим.                                                                                                                                  

На квартиру  по  адреса – 6,   що   складається   з  двох кімнат житловою 

площею 31,00 кв. м. 

Склад сім’ї  – 1 особа.    

Договір  найму  укласти  у  зв’язку   зі   смертю    основного     квартиронаймача       

гр. Свирид Світлани Андріївни, матері гр. Зінича О. Я.,  та  згідно   з   поданими 

документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 233568 від 18.09.2017 р.). 

 

         2.1.3. З  гр. Бейгуловим  Андрієм  Євгеновичем,     старшим    інспектором     

з якості відділу якості в ТЗОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед».                                                                                                                                  

На  квартиру  по  адреса – 7,  що  складається  з однієї     кімнати житловою 

площею 9,50 кв. м   зі  спільними комунальними вигодами  з квартирою № 36 

«а» (кухня, коридор, ванна та вбиральня). 

Склад сім’ї  –  3 особи (він,   мати – Цимбал Тетяна Олександрівна,     сестра  – 

Бейгулова Наталія Євгенівна).    

Договір  найму  укласти  на  підставі   рішення  Ужгородського  міськрайонного 

суду    Закарпатської   області   22.12.2017 року   про   визнання   членами   сім’ї 

померлого  гр. Цимбала Ігоря Володимировича та зобов’язання укласти договір 

найму з гр. Бейгуловим А. Є. згідно з поданими документами. 

 

  2. 2. Відмовити в укладенні договору найму: 

 

                                  Керуючись  статтями   64, 106  Житлового  кодексу  УРСР  (зі  змінами  та 

доповненнями), відмовити в укладенні договору найму: 

 

  2.2.1. На квартиру по адреса – 8 гр. Бругош Олені Олександрівні,  як 

                         такій, що не є членом сім’ї померлого наймача гр. Сініцина Юрія  

Олександровича. 



  

                                 2.2.2. На квартиру по  адреса – 9  гр. Вантух Галині Іванівні,    дружині   

померлого   наймача     гр. Вантуха  Романа  Ярославовича. 

                        Реєстрація    місця   проживання    гр. Вантух Г. І. :    адреса – 10.   

 

         3.  Про квартирний облік 

 

3. 1. Прийняти на квартирний облік: 

 

  3.1.1. Гр. Сорокіна Михайла Олексійовича,     тимчасово    непрацюючого, 

який   зареєстрований   в  Ужгородському   міському   територіальному    центрі 

соціального  обслуговування по адреса – 11, із включенням у списки 

позачерговиків  на  підставі  статті  71 Житлового  кодексу та пункту 15 Правил 

обліку  громадян,   які потребують  поліпшення  житлових  умов  та  надання їм 

житлових  приміщень, як   дитину,  позбавлену батьківського піклування.   

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

          3.1.2. Гр. Мирончука Ігоря Васильовича,  військовослужбовця в/ч  А 1778,     

який проживає у гуртожитку  по  адреса – 12,   із включенням  у  списки   

першочерговиків,  як  учасника бойових  дій  (учасник АТО). 

Підстава:   посвідчення серія АБ № 007204 від 23.02.2015 р.   

Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

           3. 2.  Внести зміни до списків черговості: 

     

         3.2.1. До  складу  сім’ї  гр. Геці Маріанни Михайлівни,   яка  перебуває на   

квартирному  обліку  у  списках  першочерговиків  з  19.03.2014 р.,   включити 

синів: гр. Геці Арсена Михайловича, 2015 р.н.  та гр. Геці Назара Руслановича, 

2018 р. н. 

Склад сім’ї – 4 особи (вона, 3 сини). 

 

         3.2.2. До  складу сім’ї  гр. Могіша Олега Олександровича, який перебуває 

на квартирному обліку у списках першочерговиків  з  24.02.2016 р.,   включити 

дочку гр. Могіш Аміну Олегівну, 2018 р. н. 

Склад сім’ї – 5 осіб (він, дружина, син, 2 дочки). 
           
        3. 3.  Зняти з квартирного обліку:  

 

         Відповідно  до  статті  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);   відсутністю  підстав   для  

надання   інших   житлових   приміщень;   зі  зняттям  з  державної  реєстрації у   

м. Ужгороді; відсутністю  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: 

       

        3.3.1. Гр. Ігнатика Василя Імровича. 

На  квартирному   обліку  перебував  у  списках   позачерговиків  з   25.06.2014.   

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

        3.3.2. Гр. Кіреєнкової Галини Василівни. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 20.02.1984.   

Склад сім’ї – 4 особи (вона, чоловік, дочка, син). 

 

        3.3.3. Гр. Мадар (Бедарєвої) Євгенії Василівни. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 27.02.2008.   

Склад сім’ї –1особа. 

 

        3.3.4. Гр. Копельчак Оксани Іванівни. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 27.02.2008.    

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

        3.3.5. Гр. Жук Наталії Миколаївни. 

На квартирному обліку перебувала у  списках  першочерговиків  з  27.02.2008.   

Склад сім’ї – 2 особи (вона, дочка). 

 

        3.3.6. Гр. Тромпака Андрія Дмитровича. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 26.03.2008.   

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

 

        3.3.7. Гр. Волошин (Ковальчук) Світлани Юріївни. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 25.06.2008.    

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

        3.3.8. Гр. Чоби Степана Степановича. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 25.06.2008.   

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

 

        3.3.9. Гр. Шитманюка Дмитра Володимировича. 

На квартирному обліку перебував у загальних списках черговості з  25.06.2008.   

Склад сім’ї – 1 особа. 

         

        3.3.10. Гр. Онищак Галини Василівни. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 27.08.2008.   

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

 

        3.3.11. Гр. Бертич Дани Юріївни. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 27.08.2008.   



Склад сім’ї – 3 особи (вона, чоловік, син). 

 

        3.3.12. Гр. Любки Олександра Степановича. 

На квартирному обліку перебував у загальних списках черговості з 24.09.2008.   

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

        3.3.13. Гр. Боринської (Пудгородської) Іванни Володимирівни. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 24.09.2008.   

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

        3.3.14. Гр. Мельниченка Андрія Анатолійовича. 

На квартирному обліку перебував у загальних списках черговості з 22.10.2008.   

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

        3.3.15. Гр. Фіщенка Михайла Івановича. 

На квартирному обліку перебував у загальних списках черговості з 10.12.2008.   

Склад сім’ї – 1 особа. 

        

         4.   Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на заступника  міського 

голови Гомоная В. В.    

 

 

Міський  голова                                                                                       Б. Андріїв 

 

 


