
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2018. №       м. Ужгород 

 

Про укладення договорів найму, передачу 

паю в ЖБК 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. Про укладення договорів найму 

 

          1. 1. Укласти договір найму : 

 

          1.1.1. З гр. Куриловою Наталією Янівною, пенсіонеркою.                                                                                                                                  

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

30,18 кв. м. 

Склад сім’ї  – 1 особа.     

Договір  найму  укласти  у  зв’язку   зі   смертю    основного     квартиронаймача       

гр. Мандзич Юлії Юріївни, матері гр. Курилової Н. Я.,  та  згідно   з   поданими 

документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ  № 245035 від 19.03.2018 р). 

 

         1.1.2. З гр. Наглюком Олександром Дмитровичем, апаратником дозування в 

ТОВ «Інтерфіл».                                                                                                                                  

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

26,30 кв. м. 

Склад сім’ї  – 1 особа.    

Договір    найму    укласти   у   зв’язку     із   зняттям   з   реєстрації     основного     

квартиронаймача  гр. Наглюк Олени Юліївни,  матері   гр. Наглюка О. Д.  та   її   

переходом на інше місце проживання,  згідно   з   поданими документами. 

 

          1.1.3. З гр. Монич Марією Степанівною, пенсіонеркою.                                                                                                                                  

На  квартиру  по  вул. ***,  що  складається  з  трьох кімнат житловою площею 

40,57 кв. м. 



Склад сім’ї  – 4 особи (вона, син – Монич Юрій Володимирович, син – Сукович 

Олексій Олександрович, син – Грабовець Андрій Олександрович).     

Договір  найму  укласти  у  зв’язку   зі   смертю    основного     квартиронаймача       

гр. Суковича Степана Степановича, батька гр. Монич М. С.,  та  згідно   з   

поданими документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ  № 157252 від 01.07.2013 р). 

 

         2.    Передати пай у житлово–будівельному кооперативі: 

 

         Затвердити    рішення   загальних   зборів   членів  житлово – будівельного   

 кооперативу «***» протокол  04.05.2018 р., про: 

         -  виключення з  членів  кооперативу   гр. Нечипорук  Ганни Берталонівни     

 у зв’язку  зі  смертю (свідоцтво  про  смерть  І-ФМ № 233690 від 28.10.2017 р.); 

 -  прийняття      у       члени        житлово – будівельного           кооперативу 

«***»   гр. Нечипорука Андрія Олександровича,    онука   померлої,   з  

передачею  йому   паю   на квартиру  по   вул. ***,   що   складається  з  трьох  

кімнат житловою площею 41,00 кв. м. 

Склад сім’ї – 2 особи (він, мати – Нечипорук Діана Томашівна).  

                                      

3.  Про квартирний облік 

 

3.1. Прийняти на квартирний облік: 

 

3.1.1. Гр. Кеслер Вікторію Степанівну, 2001 р. н, вихованку *** 

спеціальної   загальноосвітньої    школи-інтернату   І-ІІ   ступенів,    як   дитину,  

позбавлену батьківського піклування,   із  включенням у списки позачерговиків  

на  підставі   ст. 71  Житлового  кодексу,    п. 15   Правил  обліку  громадян,  які 

потребують  поліпшення  житлових  умов  та  надання їм житлових  приміщень,   

клопотання  служби  у  справах  дітей  18.04.2018  № 190/34.   

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

  3.1.2. Гр. Шевченко Крістіну Віталіївну,      касира    торговельного     залу 

супермаркету   «Вопак»,      яка    зареєстрована   в    Ужгородському    міському      

територіальному  центрі соціального обслуговування по вул. ***,   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. 

 

         3.1.3. Гр. Косила Всеволода Андрійовича,    інструктора    з    лікувальної 

фізкультури в комунальному закладі   «Обласний  госпіталь  ветеранів  війни», 

який проживає із сім’єю у гуртожитку вул. ***. 

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

 



          3.1.4.  Гр. Матічина Юрія Юрійовича,    який   проживає   за     договором 

піднайму по вул. ***, із включенням  у списки  позачерговиків як особу з 

інвалідністю  ІІ групи з числа  учасників  бойових  дій   на  території інших 

держав.         

Підстава:   посвідчення серія Є № 037939 від 27.11.2014 р.   

Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

         3.1.5. Гр. Яртима Олександра Юрійовича,  приватного  підприємця,  який 

проживає  у  власній  однокімнатній  квартирі  житловою  площею  11,30 кв. м 

по вул. ***. 

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

 

          3.1.6. Гр. Бреуса Артема Сергійовича,    військовослужбовця  в/ч  А 1778,     

який проживає із сім’єю по вул. ***,   як    сім’ю внутрішньо переміщеної особи  

з  числа  учасників бойових дій (учасник АТО). 

Підстава:   пункт 13 п. п 8 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення  

житлових    умов   та   надання    їм    житлових    приміщень     (зі   змінами   та 

доповненнями), посвідчення серія АБ № 257275 від 13.11.2015.   

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

 

            3. 2.  Внести зміни до списків черговості: 

     

         3.2.1. До  складу  сім’ї  гр. Кепші Оксани Антонівни,    яка  перебуває  на   

квартирному  обліку  у  загальних  списках   з   22.04.2008 р.,  включити  дочку 

гр. Кепшу Анну Олександрівну, 2012 р. н. та внести у списки першочерговиків 

як одиноку матір. 

Склад сім’ї – 2 особи (вона, дочка). 

 

         3.2.2. До   складу   сім’ї   гр. Барти  Адальберта  Адальбертовича,     який 

перебуває    на    квартирному   обліку   у   загальних   списках  з  17.01.2018 р.,   

включити дочку гр. Барту Катерину Адальбертівну, 2018 р. н. 

Склад сім’ї – 4 особи (він, дружина, син, дочка). 
           
         3.2.3. До  складу сім’ї гр. Полуденного Романа Ігоровича, який перебуває    

на квартирному обліку у списках першочерговиків  з  13.12.2017 р.,   включити 

дружину гр. Полуденну Вікторію Золтанівну та сина гр. Полуденного 

Олександра Романовича. 

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

 

         3.2.4. До   складу   сім’ї  гр. Василечко Христини Павлівни, яка перебуває    

на    квартирному   обліку   у   загальних   списках  з  13.09.2017 р.,   включити 

дочку гр. Василечко Софію Андріївну, 2017 р. н. 

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

           



           4.   Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на заступника  міського 

голови Гомоная В. В.    

 

 

Міський  голова                                                                                       Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


