
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12.07.2017       Ужгород     № 204 

 

Про  укладення  договорів   найму, 

прийняття та зняття з квартирного 

обліку 

 

 

       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 (зі змінами та доповненнями), розглянувши пропозиції громадської  

комісії з розгляду  житлових   питань, виконком міської ради  ВИРІШИВ: 

 

1.  Укласти договори найму: 

 

        1.1.  З   особа – 1,    тимчасово   непрацюючим.                                                                                                                   

На  квартиру   по  адреса – 1 ,    що складається   з  однієї  кімнати житловою 

площею 25,00 кв. м. 

Склад сім’ї  – 5 осіб (він,   дружина – особа – 2,     син – особа – 3 ,   син –особа 

– 4,   дочка – особа – 5).    

Договір  найму  укласти  у  зв’язку   зі   смертю    основного     квартиронаймача       

особа – 6,  матері  особа – 1, та  згідно   з   поданими документами. 

(Свідоцтво про смерть серія, номер, дата). 

 

        1.2.  З  особа – 7,  посада, установа.                                                                                                                    

На  квартиру  по  адреса – 2 , що складається з двох  кімнат житловою площею 

27,90 кв. м. 

Склад сім’ї  – 1 особа.    

Договір  найму  укласти  у  зв’язку   зі   смертю    основного     квартиронаймача       

особа – 8,    батька  особа – 7,   та   згідно  з   поданими документами. 

(Свідоцтво про смерть серія, номер, дата). 

 

        1.3.  З  особа – 9, тимчасово непрацюючою.                                                                         

На квартиру по адреса – 3 , що складається з однієї кімнати житловою площею 

9.60 кв. м. 

Склад сім’ї – 1 особа.  
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Договір  найму  укласти  на  підставі  рішення  Ужгородського  

міськрайонного   суду Закарпатської області від 22.03.2017 р.   про  визнання  за  

особа – 9  права   користування    житловим    приміщенням  по  адреса – 3  та  

згідно з поданими документами. 

 

         1.4.  З  особа – 10, тимчасово непрацюючим.                                                                          

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

18,00 кв. м. 

Склад сім’ї – 4 особи (він, дружина – особа – 11, син – особа – 12, син – 

особа – 13).  

Договір найму укласти у зв’язку із закінченням  реконструкції  гуртожитку 

та  здачею  в  експлуатацію  146-ти  квартирного  житлового    будинку    по  

адреса - 4  (декларація про готовність  об’єкта до   експлуатації серія, номер, 

дата),        на підставі списків мешканців будинку,  затверджених  рішенням  

загальних  зборів  мешканців  будинку,   протокол від 27.02.2014 р.  № 5  та  

згідно з поданими документами. 

 

1.5. Відмінити  пункт  рішення  виконкому   11.05.1978   № 224   в   частині 

використання   трикімнатної   квартири   по  адреса – 5   назва установи   як  

гуртожиток  та  укласти  договори найму:           

    З  особа – 14,   посада, назва установи. 

На дві кімнати  житловою площею 24,70 кв. м  у трикімнатній квартирі по 

адреса – 6 . 

Склад сім’ї – 4 особи (він, дружина – особа – 15, син – особа –16, син – особа –

17). 

Коридор,  кухню і ванну  кімнату  залишити у спільному користуванні з сім’єю 

особа – 18.  

Договір найму укласти на підставі спільного рішення адміністрації та профкому  

назва установи 28.04.2017 р.   протокол  № 1 та листа  № 01–14/102 від 

23.05.2017 р., згідно з поданими документами. 

 

    З  особа – 18,    посада, назва установи. 

На  одну  кімнату   житловою   площею  13,70 кв. м   у  трикімнатній квартирі 

по  адреса – 7 . 

Склад сім’ї – 2 особи (вона, дочка – особа – 19). 

Коридор,  кухню і ванну  кімнату  залишити у спільному користуванні з сім’єю 

особа – 14.  

Договір найму укласти на підставі спільного рішення адміністрації та профкому  

назва установи 28.04.2017 р.   протокол  № 1 та листа  № 01–14/102 від 

23.05.2017 р., згідно з поданими документами. 

 

        1.6. Внести  зміни  до  пункту 1.2  рішення виконкому 26.02.1997   № 21,   а 

саме назву вулиці:   «Добрянського»   замінити  на  «Маресьєва». 

 

          2.  Прийняти на квартирний облік: 
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      2.1.  особа – 20,          тимчасово   непрацюючого,     який       проживає     у  

двокімнатній  кооперативній  квартирі  по  адреса – 8 ,  де на житловій  площі  

27,00 кв. м  проживає  5  осіб, із включенням  у  списки  позачерговиків як  

учасника бойових дій,  який отримав  інвалідність III групи під час виконання  

обов’язків військової служби в зоні АТО. 

  Підстава:   посвідчення серія, номер, дата.   

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

 

      2.2.  особа – 21,      тимчасово   непрацюючого,    який  проживає   у   

гуртожитку   по   адреса – 9 ,    із   включенням  у  списки  позачерговиків як  

учасника бойових  дій,  який отримав  інвалідність II групи під час виконання  

обов’язків військової служби в зоні АТО. 

  Підстава:   посвідчення серія, номер, дата.   

  Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

      2.3.  особа – 22,        тимчасово    непрацюючого,       який      проживає   у   

однокімнатній    квартирі   по  адреса - 10,  де  на житловій   площі  17,60 кв. м   

проживає   2  особи,    із  включенням  у   списки  позачерговиків як  учасника 

бойових дій,                  який отримав  інвалідність III групи під час виконання  

обов’язків військової служби в зоні АТО. 

  Підстава:   посвідчення серія, номер, дата.   

  Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

       2.4.  особа – 23,    посада, установа,  яка проживає із сім’єю за договором 

піднайму по адреса - 11. 

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

 

        2.5.  Внести  зміни  до  пункту 2. 9  рішення виконкому 23.11.2016   № 398,     

  а саме слова:    «в зоні АТО»    замінити   на   «при перебуванні  в  країнах,  де  

  велись бойові дії». 

 

       2.6. Внести  до  складу  сім’ї   особа – 24,  який перебуває на квартирному 

обліку з 13.07.2016 р.,  дочку – особа – 25, 2017 р. н. 

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

 

        2.7. Внести  до  складу   сім’ї  особа – 26,  який перебуває на квартирному  

обліку у списках  позачерговиків  з  03.05.2017 р.,  сина –  особа – 27, 2017 р. н. 

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

 

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

обліку громадян,  які потребують поліпшення  житлових  умов  та  надання  їм   

житлових  приміщень,  відсутність  державної  реєстрації  у  місті  Ужгород  та   

будь–якої  інформації  про  зміну  місця  проживання  та склад  сім’ї  черговика   

зняти з квартирного обліку та виключити зі  списків позачерговиків  наступних 

громадян : 
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3.1.  особа – 28,    яка перебуває на квартирному обліку     

з 18.01.2011 р. 

 

3.2.  особа – 29,    яка  перебуває  на  квартирному  обліку     

з 23.01.2013 р. 

 

3.3.  особа – 30,    яка  перебуває  на  квартирному  обліку     

з 07.08.2013 р. 

 

 

 

        4.   Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на міського голову.    

 

 

 

 

 Міський  голова                                                                                      Б. Андріїв 

 

 


