
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

27.06.2018     Ужгород                   № 179 

 

 

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.   Про видачу службових ордерів 

 

             1.1. Видати службові ордери:        

  

 1.1.1. Ковальову Володимиру Олександровичу, співробітнику  Управління  

служби   безпеки   України  в  Закарпатській  області,    учаснику   бойових   дій 

(учасник АТО),   який  проживає в однокімнатній  квартирі по вул. ***, де на 

житловій площі 19,30 кв. м  зареєстровано 3 особи. 

На квартиру  по  вул. ***,  що  складається  з однієї  кімнати 

житловою площею 19,30 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 1 особа.  

Службовий ордер видати на підставі листа Управління служби безпеки України 

в Закарпатській  області  13.06.2018 р.  № 58/1881, рішення  житлово–побутової 

комісії Управління (протокол № 1 від 22.02.2018). 

 

1.1.2. Головка  Юрію  Юрійовичу,     співробітнику    Управління    служби   

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

який  зареєстрований у гуртожитку по вул. ***.  

На квартиру  по  вул. ***,  що  складається  з однієї  кімнати 

житловою площею 19,30 кв. м, кухні і ванної. 



Склад сім’ї – 1 особа.  

Службовий ордер видати на підставі листа Управління служби безпеки України 

в Закарпатській  області  13.06.2018 р.  № 58/1881, рішення  житлово–побутової 

комісії Управління (протокол № 1 від 22.02.2018). 

 

  1.1.3. Ляшку Михайлу Дмитровичу,   співробітнику   Управління  служби 

безпеки   України  в  Закарпатській  області,   учаснику   бойових   дій (учасник 

АТО),  який  із  сім’єю  зареєстрований у гуртожитку по вул. ***.  

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

житловою площею 38,40 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 4  особи  (він,   дружина – Ляшко  Ганна Леонідівна,   син – Ляшко 

Захар Михайлович, дочка – Ляшко Вікторія Михайлівна).  

Службовий ордер видати на підставі листа Управління служби безпеки України 

в Закарпатській  області  13.06.2018 р.  № 58/1881, рішення  житлово–побутової 

комісії Управління (протокол № 1 від 22.02.2018). 

 

    –  Квартири  по вул. ***  закріплені за Управлінням  служби  безпеки 

України   в  Закарпатській    області    рішенням    виконкому 08.11.2017 № 351, 

як службові. 

           

       2.    Про укладення договорів найму 

 

         2. 1. Укласти договори найму : 

 

         2.1.1. З гр. Сірік Аллою Романівною, тимчасово непрацюючою.                                                                                                                                  

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

47,10 кв. м. 

Склад сім’ї  –  4 особи   (вона,    мати – Сукач Марія Павлівна,    чоловік – Сірік 

Сергій Вікторович, дочка – Сірік Юлія Сергіївна).  

Договір  найму  укласти  у  зв’язку   зі   смертю    основного     квартиронаймача       

гр. Сукача Романа Васильовича,  батька  гр. Сірік А. Р.,  та  згідно   з   поданими 

документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 233544 від 11.09.2017 р.). 

 

         2.1.2. З гр. Сєряковим Олександром Сергійовичем, тимчасово непрацюючим.                                                                                                                                  

На  квартиру по вул. ***, що складається  з  однієї кімнати житловою площею 

20,40 кв. м. 

Склад сім’ї  – 1 особа.  

Договір  найму  укласти  у  зв’язку   зі   смертю    основного     квартиронаймача       

гр. Сєрякової Валентини  Лаврентіївни,  матері  гр. Сєрякова О. С.,  та  згідно   з   

поданими документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 233919 від 21.11.2017 р.). 

 

 

2.1.3. З гр. Камінською Надією Петрівною, опікуном над неповнолітніми 

дітьми, майстром технічної дільниці в ПП «Ужгородський Будинковий Сервіс». 



На житлове приміщення  по  ***,  що  складається з  двох  кімнат житловою 

площею 40,70 кв. м. 

Склад сім’ї  – 4 особи (вона,  підопічна – Неймет Каріна Юріївна,  підопічний  –  

Неймет Олександр Юрійович, підопічна – Неймет Тетяна Юріївна).   

Договір  найму  укласти    на   житлове   приміщення   у   гуртожитку  у  зв’язку  

зі  смертю   наймача   –    гр.  Неймета      Степана      Степановича,  опікуна  над 

неповнолітніми дітьми,     враховуючи   рішення   виконкому 08.05.2018   № 135        

«Про  встановлення  опіки  та   призначення   опікуна»,  лист служби  у  справах   

дітей   Перечинської    районної державної адміністрації 06.06.2018 № 162/01-05     

та    згідно  з   поданими документами (стаття 71 Житлового кодексу). 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 245125 від 10.04.2018 р.). 

 

          2.1.4. З гр. Роговим Сергієм Сергійовичем,     учасником    бойових       дій 

(учасником АТО), тимчасово непрацюючим.  

На  квартиру  по  вул. ***,  що  складається   з  однієї  кімнати житловою площею 

18,60 кв. м. 

Склад сім’ї  – 2 особи (він,  батько – Рогов Сергій Вікторович).    

Договір  найму  укласти  згідно  зі  списком мешканців  на  укладення договорів 

найму після реконструкції  гуртожитку,  затвердженого  адміністрацією   заводу 

«Електродвигун» 13.06.2006 р.,   на  підставі  фактичного  проживання  (акт про 

фактичне  проживання  від  30.04.2018 р.)  та  згідно  з  поданими  документами. 

 

         2.1.5. З гр. Коваль  Іриною  Михайлівною,      ветеринарним         санітаром 

Закарпатської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби .                                                                                                                                  

На  1/5 частину житлового  будинку  по  вул. ***, зареєстровану за Ужгородською  

міською  радою  (лист  КП  «Архітектурно – планувальне бюро» 07.06.2018 № 

892).  Загальна  площа житлового будинку 85,00 кв. м.,  житлова – 31,90 кв.м., дві 

кімнати.  

Склад сім’ї  – 5 осіб  (вона,   син  –  Коваль  Михайло  Іванович,   дочка  – Богра 

Наталія Іванівна, зять – Богра Карло Карлович,  онук – Богра Сергій Карлович).  

Договір  найму  укласти  у  зв’язку   зі   смертю    основного     квартиронаймача       

гр. Буксара  Михайла  Михайловича,       батька  гр. Коваль І. М.,   та   згідно    з   

поданими документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 401081 від 20.05.1985 р.). 

                                                                                 

           3.  Про квартирний облік 

 

 3.1. Прийняти на квартирний облік: 

 

          3.1.1. Гр. Фоменко Ярославу Ярославівну,  провідного  спеціаліста ДВНЗ 

«Ужгородський національний  університет»,    яка  проживає  у  гуртожитку по  

вул. ***. 

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

 

 3.1.2. Гр. Шкірту Андрія Андрійовича,   тимчасово   непрацюючого,   який  

проживає у гуртожитку по вул. ***.   



 Склад сім’ї – 2 особи (він, дочка). 

 

         3.2.  Внести зміни до списків черговості: 

 

         3.2.1.  Включити  до  списку   першочерговиків   гр. Савченка  Олександра  

В’ячеславовича,    який  перебуває   на   квартирному   обліку    з   16.05.2012 р.,    

як  учасника  бойових  дій  (учасник АТО).   

Підстава: посвідчення  серія УБД  № 012633 07.07.2018 та заява 06.06.2018.   

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

 

                 3.2.2. До  складу  сім’ї   гр. Свиди  Ірини  Петрівни,       яка     перебуває на   

квартирному   обліку  у  загальних   списках   з   18.07.2012 р.,  включити  сина 

гр. Свиду  Станіслава  Вікторовича,    2017 р. н.,     із    внесенням     у    списки   

першочерговиків, як одиноку матір. 

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

  

        3.2.3. До  складу  сім’ї гр. Бисаги Вікторії Володимирівни,   яка  перебуває 

на   квартирному   обліку  у  загальних   списках   з    23.07.2008 р.,    включити  

дочку гр. Бисагу Ніну Іванівну, 2015 р. н. 

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

 

          3.2.4. До  складу сім’ї гр. Федоріва Ігоря Миколайовича,  який перебуває 

на квартирному обліку у загальних списках з 16.05.2012 р., включити дружину 

гр. Федорів Антоніну Ярославівну, та сина  гр.Федоріва Святослава Ігоровича, 

2016 р. н. 

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

 

        3.2.5. Виключити зі списку позачерговиків  гр. Ляховця Василя Івановича,    

який перебуває на квартирному обліку з 01.04.2015 р., як  особа з інвалідністю  

III групи з числа учасників бойових дій (учасник АТО),у зв’язку з закінченням 

терміну дії посвідчення: серія Б № 169143 від 16.07.2015.   

  Включити до списку першочерговиків гр. Ляховця Василя Івановича, як  

учасника бойових дій (учасник АТО)  з  18.12.2014,  в загальні –  з  29.10.2014 

(довідка  військової  частини    пп  В4742    21.11.2014  № 872  та  посвідчення 

серія АА № 305867 16.07.2015).    

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

        3.2.6. Пункт 3.1.7 рішення  виконкому  23.05.2018  № 144,  викласти в такій 

редакції: 

          Прийняти  на  квартирний  облік гр. Давиденка Володимира Віталійовича, 

співробітника   Головного   управління   Національної   поліції  в  Закарпатській 

області,   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 УБД № 146174 від 02.12.2015.   



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

 

        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. Попп Юліанни Миколаївни. 

На  квартирному   обліку  перебувала у списках  позачерговиків  з   21.11.2012.   

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

 

        3.3.2. Гр. Красножонової Агнеси Михайлівни. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 16.05.2012.   

Склад сім’ї – 4 особи (вона, чоловік 2 сини). 

 

        3.3.3. Гр. Шрамко Олега Олексійовича. 

На квартирному обліку перебував у загальних списках черговості з 18.07.2012.   

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

        3.2.4. Гр. Папп Василя Васильовича. 

На квартирному обліку перебував у загальних списках черговості з 05.09.2012.   

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

 

        3.3.5. Гр. Костик Мар’яни Йосипівни. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 05.09.2012.   

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

 

        3.2.6. Гр. Німця Василя Васильовича. 

На квартирному обліку перебував у загальних списках черговості з 05.09.2012.    

Склад сім’ї – 1 особа. 

                

         4.   Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на заступника  міського 

голови Гомоная В. В.    

 

Міський  голова                                                                                       Б. Андріїв 

 


