
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 23.08.2018                   Ужгород                   № 233 

 

Про видачу ордера,   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 видачу ордера:              

 

 

         1.1.  Волянюк  Ганні  Іванівні,    вдові    військовослужбовця   у   відставці   

Ужгородського   зонального   відділу  Військової  служби   правопорядку,    яка 

проживає із сім’єю у гуртожитку по  ***. 

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

40,20 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї  –  3  особи    (вона,   син – Волянюк  Денис  Михайлович,    дочка –  

Волянюк Анастасія Михайлівна).    

Ордер видати на підставі листа 01.08.2018   № 192  та подання 01.08.2018 № 192 

квартирно – експлуатаційного   відділу   міста   Мукачево,      витягу   зі   списку 

розподілу  по Ужгородському  гарнізону  23.07.2018, погодженого   протоколом 

засідання комісії з контролю  за розподілом  житла  в  гарнізонах  Збройних Сил 

України 27.06.2018 № 105,  як сім’ї померлого   військовослужбовця  Волянюка 

Михайла Петровича,   смерть  якого  пов’язана  із  участю  в  антитерористичній  

операції,  згідно з поданими документами, із зняттям з квартирного обліку. 

       2. Про укладення договорів найму 



 

         2. 1. Укласти договори найму : 

 

         2.1.1. З гр. Плетеник  Марією  Миколаївною,     тимчасово   непрацюючою.                                                                                                                                  

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

37,90 кв. м. 

Склад сім’ї  –  3 особи  (вона,    син – Плетеник Габор Степанович,        дочка  – 

Плетеник Ніколетта Степанівна).  

Договір  найму  укласти  у  зв’язку   зі   смертю    основного     квартиронаймача       

гр. Плетеник Олени Іванівни,   матері  чоловіка гр. Плетеник М. М.  та  згідно  з  

поданими документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 009754 від 09.01.1996 р.). 

 

          2.1.2. З гр. Когутич  Аранкою  Матвіївною, пенсіонеркою.  

На квартиру  по  ***, що складається з двох кімнат житловою площею 27,10 кв. м. 

Склад сім’ї  –  2 особи (вона,  син – Когутич Василь Васильович).    

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

квартиронаймача гр. Молнара Олександра Матвійовича, брата гр. Когутич А. М 

та   його  переходом  на  інше  місце  проживання  по  ***,  згідно  з  поданими  

документами. 

 

          2.1.3. З  гр. Єрьоменко–Саргсян   Інгою  Володимирівною,            головним 

спеціалістом Ужгородського об’єднаного управління Пенсійного фонду України   

в Закарпатській області.  

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

24,00 кв. м. 

Склад сім’ї  – 1 особа.    

Договір   найму   укласти  на  підставі  рішення  Ужгородського міськрайонного 

суду Закарпатської області 17.05.2018 про визнання гр. Єрьоменко-Саргсян І. В.   

членом   сім’ї   померлого   наймача     гр. Солдатова  Володимира Григоровича, 

визнання   права   користування   квартирою    по  ***    та  укладення  договору  

найму  житла  з  гр. Єрьоменко-Саргсян Інгою Володимирівною  згідно  з  

поданими  документами. 

 

2.1.4. З гр. Бондарєвою Надією Миколаївною, пенсіонеркою. 

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

площею 25,90 кв. м. 

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

                        Договір  найму  укласти  у  зв’язку  з  довиділенням   вивільненої   кімнати  № 2 

житловою    площею   13,90 кв. м    до   наявної   в   користуванні   кімнати   № 3 

житловою площею 12,00 кв. м   (стаття   54   Житлового  кодексу),  враховуючи 

недоцільність поселення  іншої  сім’ї,  перебування   на квартирному  обліку  та  

згідно з поданими документами.  

                    

           3.  Про квартирний облік 



 

 3.1. Прийняти на квартирний облік: 

 

                3.1.1. Гр. Ніколайчук Світлану Іванівну,   тимчасово    непрацюючу,   яка    

зареєстрована   у   трикімнатній   квартирі   по   *** ,   де   на  житловій   площі    

38,80 кв. м    проживає  7  осіб,   із   внесенням   у    списки першочерговиків, як  

багатодітну сім’ю. 

Склад сім’ї  –  4 особи (вона, 2 дочки, син). 

  

          3.1.2. Гр. Блецкана Михайла Михайловича,    інженера – технолога   ТзОВ 

завод        «Флекстронікс   ТзОВ»,      який   зареєстрований   у  гуртожитку  по 

***.  

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

3.1.3. Гр. Двалашвілі Крістіну Іванівну,  2001 р. н,   вихованку   прийомної 

сім’ї,    яка   зареєстрована   по   *** ,    як    дитину-сироту,     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.  

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

3.1.4. Гр. Двалашвілі Вікторію Іванівну,  1998 р. н,    покоївку ЦСОД  «Дім 

Милосердя»,   яка зареєстрована в Ужгородському  міському   територіальному  

центрі соціального обслуговування по *** , як дитину-сироту 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.  

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

          3.1.5. Гр. Миронова Євгена Володимировича, співробітника   Управління 

служби   безпеки   України  в  Закарпатській  області,   який проживає із сім’єю 

по  ***,   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 № 183488 від 14.06.2018.   

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

 

3.1.6. Гр. Кочіш Вікторію Віталіївну, 1999 р. н, студентку Білоцерківського 

національного  аграрного  університету,   яка  зареєстрована  в  гуртожитку    по 

***,           як дитину-сироту 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. 

Склад сім’ї – 1 особа. 

 



 

          3.1.7. Гр. Пастера   Антона   Ігоровича,        який       зареєстрований      по 

***,      як внутрішньо переміщену особу  з  числа  учасників бойових дій, який 

отримав інвалідність III групи під час виконання обов’язків військової  служби 

в зоні 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 Є № 014438 від 02.11.2017.   

Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

          3.1.8. Гр. Савенка Андрія Володимировича,     співробітника   Управління 

служби   безпеки   України   в   Закарпатській   області,  який  зареєстрований в    

квартирі  *** (піднаймач), як внутрішньо переміщену особу 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 № 181706 від 13.03.2017.   

Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

        3.1.9. Гр. Чурініна Миколу Олександровича, який проживає у двокімнатній 

квартирі  по      ***,   де на житловій площі 26,80 кв.м  зареєстровано  7 осіб,   із  

включенням   у  списки   позачерговиків  як  учасника бойових дій,   який  

отримав  інвалідність І групи під час  виконання  обов’язків військової  служби 

в зоні АТО. 

Підстава:   посвідчення серія Б № 743468 від 30.07.2018 р.   

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

 

          3.2.  Внести зміни до списків черговості: 

 

                 3.2.1. До   складу   сім’ї  гр. Плакош Віри Петрівни,     яка   перебуває  на   

квартирному обліку у списках першочерговиків  з   09.01.1991 р.,    включити  

онучок:     гр. Попович  Олександру  Віталіївну,    2012 р. н     та    гр. Марину 

         Андріанну Юріївну, 2013 р.н. 

         Склад сім’ї – 6 осіб (вона, 2 дочки, онук, 2 онучки). 

 

       3.2.2.  Включити до списку  першочерговиків  сім’ю  гр. Керечанин Софії 

Михайлівни,   яка   перебуває  на  квартирному  обліку  в  загальних   списках 

черговості   з   22.03.2017 р.   враховуючи   пільгу   сина   гр. Норенка  Андрія 

Андрійовича,  2007 р. н, смерть батька  якого (гр.  Норенко Андрій Петрович) 

пов’язана  із  участю  в  антитерористичній  операції. 

Підстава: посвідчення ААВ № 005643 від 19.07.2018. 

Склад сім’ї – 2 особи (вона, син). 

 

         3.2.3. Включити    до   списку    першочерговиків    гр. Одоксту     Світлану  



Іллінічну,яка перебуває на квартирному обліку в загальних списках черговості 

з 21.02.2018 р., як  одиноку матір.   

  Підстава:  заява 17.07.2018  № 1696/04-06.   

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

 

                3.2.4. До складу сім’ї гр. Фоменко Ярослави Ярославівни, яка перебуває на   

квартирному обліку у загальних списках черговості з  27.06.2018 р.,  включити  

дочку – гр. Фоменко Вероніку Олегівну, 2018 р. н. 

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

 

          3.2.5. Внести зміни до пункту 3.1. рішення виконкому 03.05.2017 № 131 та   

  до   пункту  2.1.2.  рішення  виконкому  25.04.2018   № 109,    а  саме:    замість    

  «дитина,  позбавлена батьківського піклування»  читати  «дитина-сирота».     

 

        3.2.6.  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    

зняти з квартирного  обліку та виключити зі  списку  позачерговиків  дитину – 

сироту гр. Балог Едеру Вільмошівну, 1997 р. н. 

На квартирному обліку перебувала з 16.10.2013 р. 

Підстава:  лист Ужгородського  міського  центру  соціальних  служб для сім’ї, 

дітей та молоді  15.08.2018 № 01-18/226. 

 

 

         4.   Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на заступника  міського  

  голови Гомоная В. В.    

 

 

  Міський  голова                                                                                     Б. Андріїв 

 


