
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2016. №       м. Ужгород 

 

 

Про укладення договорів найму,  

взяття на квартирний облік 

 

       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.  Укласти договір найму: 

 

        1.1.   З  особа - 1, тимчасово непрацюючою.                                                                                                                   

На  квартиру   по  адреса - 1, що складається із двох кімнат житловою площею 

26.80 кв. м. 

Склад сім’ї  – 3 особи   (вона,   чоловік – особа - 2,    син – особа - 3). 

Договір  найму  укласти  у  зв’язку   зі   смертю    основного     квартиронаймача       

особа - 4, батька  особа - 1, та згідно  з поданими документами. 

(Свідоцтво про смерть серія, номер, дата). 

 

         2.  Прийняти на квартирний облік: 

 

       2.1   особа - 4,    непрацюючого,   який проживає   із   дружиною   в   

однокімнатній   квартирі   житловою  площею 11.30  кв. м     по      адреса -2,    

із   включенням  до   списку позачерговиків, як  сім’ю  учасника  бойових  дій,  

який  отримав  інвалідність   ІІ групи під час виконання обов’язків військової 

служби в зоні АТО.   

  Підстава:    посвідчення    серія, номер, дата).    

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

 

        2.2.  У  зв’язку  з  ліквідацією  квартирного  обліку  назва установи 

включити до списків черговості за місцем  проживання  особа - 5 ,  назва 

установи,   який проживає  у  гуртожитку  по  адреса - 3,      із  збереженням  

часу  перебування на квартирному обліку за місцем роботи  з  17.03.2007 р.   

(після року реєстрації в м.Ужгороді)  згідно  з  п. 31  Правил   обліку  

громадян,  які потребують поліпшення житлових умов та надання їм  
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житлових  приміщень.    Із   включенням   у   списки   першочерговиків,    як   

учасника  бойових   дій  (учасник АТО). 

  Підстава:   посвідчення серія, номер, дата.     

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

          2.3.  особа - 6,    працівницю ТОВ «назва»,   яка проживає  у гуртожитку     

  по  адреса - 4.   Із включенням у списки першочерговиків, як одиноку матір. 

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

  

          2.4.  особа - 7,  приватного підприємця, яка проживає   у  двокімнатній   

   квартирі  по   адреса - 5,   де  на  житловій   площі 27.43 кв.м. проживає 7  

   осіб.   Із  включенням  у  списки   першочерговиків, як  багатодітну сім’ю. 

    Склад сім’ї –5 осіб (вона, дочка, 3 сини). 

 

                   2.5.  Внести   до   складу    особа - 8,    який     

            перебуває на квартирному обліку з 07.08.2013 р., сина  – особа - 9. 

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

 

                   2.6.  Внести  до  складу сім’ї  особа - 10,  який     

            перебуває на квартирному обліку  з  07.08.2013 р., дружину – особа - 11,    

            дочку  –  особа  - 12  та  сина – особа - 13. 

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

 

2.7. Відмовити в прийнятті на квартирний облік сім’ї  особа - 14, менеджера  

зі   збуту   у  ТОВ   «назва», який проживає із сім’єю  у  складі   шести   осіб  

у  трикімнатній   квартирі житловою площею 40.00 кв. м  по  адреса - 6,   де  

зареєстровано  7  осіб,  у зв’язку із забезпеченістю мінімальним розміром 

житлової площі на члена сім’ї  (6 кв.м. по місту Ужгород),  згідно зі статтями 

34, 64, 145 Житлового кодексу та п. 13  Правил  обліку  громадян,   які  

потребують  поліпшення  житлових  умов   та надання їм  житлових 

приміщень.  

 

 3. Затвердити рішення про прийняття на квартирний облік : 

 

           3.1.   Затвердити рішення житлово-побутової комісії військової частини 

     про прийняття на квартирний  облік особа - 14, протокол № 33 від 12.01.2012 

р.              

 

4. Контроль за  виконанням рішення покласти  на  першого заступника    

міського голови  Цапа І.Ю. 

 

 

 

     Міський  голова                                                                                   Б. Андріїв 


