
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2018. №       м. Ужгород 

 

Про 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),    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. Анпілоговою Вірою Єгорівною, пенсіонеркою.                                                                                                                                  

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

36,08 кв. м. 

Склад сім’ї  – 5 осіб (вона,  син  – Анпілогов Сергій Петрович,  син – Анпілогов 

Андрій  Петрович,    невістка – Анпілогова  Ганна  Юріївна,    онук – Анпілогов 

Олександр Сергійович).    

Договір  найму  укласти  у  зв’язку   зі   смертю    основного     квартиронаймача       

гр. Анпілогової Лариси Дмитрівни,  свекрухи гр. Анпілогової В. Є.,  та  згідно   

з   поданими документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 041102 від 05.03.2007 р.). 

 

         1.1.2. З гр. Кофель Марією Станківною, пенсіонеркою.                                                                                                                                  

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

40,70 кв. м. 

Склад сім’ї  – 4 особи (вона,    дочка  – Дуркот  Тетяна  Іванівна,   зять – Дуркот 

Іван Васильович, онук – Дуркот Іван Іванович).    

Договір  найму  укласти  у  зв’язку   зі   смертю    основного     квартиронаймача       

гр. Кофеля Івана Івановича, чоловіка гр. Кофель М. С.,  та   згідно   з   поданими 

документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 015219 від 07.12.2005 р.). 

 



                                   1.2. Керуючись статтями  64, 106 Житлового  кодексу  УРСР  (зі  змінами  

та доповненнями),  відмовити в укладенні  договору найму на квартиру   по вул. 

***   гр. Тирпаку Івану Єневичу,  як  такому,   що  не  є членом сім’ї  померлого  

користувача   гр. Балінт (Мандич)  Герміни  Павлівни (зареєстрований по вул. 

***). 

          

           1.3. У  зв’язку  із закінченням    реконструкції   гуртожитку   та   здачею в  

експлуатацію  59 – квартирного  житлового  будинку  по вул. ***  

(декларація  про  готовність   об’єкта  до  експлуатації   №  ЗК 14312223260   від 

20.11.2012),    на  підставі  ухвали  господарського   суду  Закарпатської  області  

23.01.2015 про затвердження мирової угоди, рішення зборів мешканців будинку   

по  вул. ***,  протокол  від  23.12.2012  № 10,     та   відповідно   до заяв укласти 

договір найму: 

 

         1.3.1. З  гр.  Рудюк  Єлизаветою  Олександрівною,      працівницею     ТОВ 

«УНГВАЙЕР».             

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

13,10 кв. м.     

Склад сім’ї – 2 особи (вона,  син – Рудюк Павло Миколайович).  

Кухню,  коридор,  душову  кімнату,  вбиральню,  туалетну  кімнату  та  балкон,   

залишити  у  спільному користуванні з сім’єю гр. Дяків М.-К. Й. 

 

         1.3.2.  З гр. Дяків Магдолною-Каталін Йосипівною,  пенсіонеркою.             

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

13,10 кв. м.     

Склад сім’ї – 2 особи (вона,  онук – Рейпаші Едуард Владиславович). 

Кухню,  коридор,  душову  кімнату,  вбиральню,  туалетну  кімнату  та  балкон,      

залишити  у  спільному користуванні з сім’єю гр. Рудюк Є. О. 

  

                                        

2.  Про квартирний облік 

 

2.1. Прийняти на квартирний облік: 

 

      2.1.1. Гр. Трефлер Іванну Андріївну, тимчасово непрацюючу, яка проживає 

із сім’єю за договором  піднайму  у  трикімнатній  квартирі  по  вул. ***,    де   

займає  одну  кімнату    житловою    площею   9,40 кв. м,   із  включенням  у 

списки першочерговиків, як одиноку матір. 

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

 

 2.1.2. Гр. Скрябіна Миколу Ігоровича, 2000 р. н, учня ДНЗ «Ужгородський 

центр професійно-технічної  освіти»,  який  зареєстрований у квартирі опікуна 

по   вул. ***,    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  від  02.03.2018 р. № 124/34.   

 Склад сім’ї – 1 особа. 

 

         2.1.3.  Гр. Повханича Олександра Михайловича,  приватного   підприємця,     

який проживає у двокімнатній квартирі  по  провул. ***,  де на житловій площі 

31,00 кв. м  зареєстровано 6 осіб.  

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

 

           2. 2.  Внести зміни до списків черговості: 

     

         2.2.1. До  складу  сім’ї  гр. Червіняк Оксани Василівни,   яка  перебуває 

на   квартирному  обліку  у  загальних  списках   з   31.05.2011 р.,   включити 

сина гр. Червіняка Олександра Володимировича, 2015 р. н. 

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

 

         2.2.2. До  складу сім’ї  гр. Беть Ярослава Миколайовича,  який  перебуває 

на квартирному обліку у загальних списках  з  27.02.2008 р.,   включити сина 

гр. Беть Олександра Ярославовича, 2012 р. н. 

Склад сім’ї – 4 особи (він, дружина, дочка, син). 
           
        2. 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: 

       

        2.3.1. Гр. Пиреу Сергія Івановича. 

На  квартирному   обліку  перебував у списках  позачерговиків  з   22.04.2008.   

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

 

        2.3.2. Гр. Гуляка Олександра Йосиповича. 

На квартирному обліку перебував у загальних списках черговості з 24.09.2008.   

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

        2.3.3. Гр. Хвасти Сергія Васильовича. 

На квартирному обліку перебував у загальних списках черговості з 28.01.2009.   

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

 



        2.3.4. Гр. Берника Зоряна Петровича. 

На квартирному обліку перебував у загальних списках черговості з 21.08.2009.   

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

 

        2.3.5. Гр. Мільчевич Андріанни Андріївни . 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 14.10.2009.   

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

 

        2.3.6. Гр. Антосяка Павла Павловича. 

На квартирному обліку перебував у загальних списках черговості з 21.12.2009.    

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

        2.3.7. Гр. Вієру-Васіліци (Окунєвої) Тетяни Олександрівни. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 28.07.2010.   

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

        2.3.8. Гр. Симчери Василя Юрійовича. 

На  квартирному  обліку  перебував  у  списках  першочерговиків  з  08.12.2010.   

Склад сім’ї – 5 осіб (він, дружина, 3 дочки). 

 

        2.3.9. Гр. Дзихора Михайла Михайловича. 

На квартирному обліку перебував у загальних списках черговості з 22.12.2010.    

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

 

        2.3.10. Гр. Келемец Алли Михайлівни. 

На квартирному  обліку  перебувала  у  списках  першочерговиків  з  20.04.2011.   

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

 

        2.3.11. Гр. Афоніної Ірини Олександрівни. 

На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 31.01.2011.   

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

         

         3.   Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на заступника  міського 

голови Гомоная В. В.    

 

 

Міський  голова                                                                                       Б. Андріїв 

 


