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Порядок денний: 

 

1. Із заявами щодо укладення договорів найму в державних житлових 

приміщеннях звернулися громадяни: 
 

1.1. ОСОБА_1, який зареєстрований та проживає в однокімнатній квартирі під 

АДРЕСА_1, з 2007 року. Заявник звернувся з проханням дозволити укласти 

договір найму на себе.  

Заявник подав наступні документи: 

- копію особового рахунку №311254 від 17.12.2021 р.; 

- копію ордеру на службове жиле приміщення №0269 від 25.09.2007 р.; 

- копію витягу з рішення Вінницької міської ради «Про затвердження клопотань 

та часткові зміни в рішеннях виконавчого комітету міської ради від 11.05.2005 року 

№909; від 13.09.2007 року №2111; від 25.06.2007 року №1402; від 22.05.2008 року 

№1160; від 11.03.2010 року №442; від 09.06.2011 року №1361.» №2905 від 

02.12.2021 р.; 

- акт обстеження житлових умов від 04.01.2022 р.; 

- довідку з МКП «ВМБТІ», від 03.02.2022 р. №562; 

- копію паспорта ОСОБА_2. 

Відповідно до ст. 106 Житлового Кодексу Української РСР, комісія, 

розглянувши подану заяву, документи ОСОБА_3 та керуючись чинним житловим 

законодавством України пропонує виконавчому комітету міської ради:  

Надати дозвіл МКП «Управляючій компанії «Київська»» укласти договір 

найму на однокімнатну квартиру під АДРЕСА_2, жилою площею 26,8 кв. м., з 

ОСОБА_4. 

1.2. ОСОБА_5, яка зареєстрована та проживає з сім’єю з 3 осіб (Вона, дві 

доньки) в однокімнатній квартирі під АДРЕСА_3, з 2000 року. Заявниця 

звернулась з проханням дозволити укласти договір найму на себе.  

Заявниця подала наступні документи: 

- копію особового рахунку №231498; 

- копію витягу з рішення Вінницької міської ради «Про зміну договору найму 

житлових приміщень» №2312 від 30.09.2008 р.; 

- акт обстеження житлових умов від 19.01.2022 р.; 

- довідку з МКП «ВМБТІ», від 01.02.2022 р. №518; 

- копії паспортів ОСОБА_6, ОСОБА_7; 

- копію свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_8 та ОСОБА_9; 

- копію свідоцтва про народження ОСОБА_10; 

- довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_11, ОСОБА_12, 

ОСОБА_13. 

Відповідно до ст. 106 Житлового Кодексу Української РСР, комісія, 

розглянувши подану заяву, документи ОСОБА_14 та керуючись чинним житловим 

законодавством України пропонує виконавчому комітету міської ради:  

Надати дозвіл ПП «Бокуд» укласти договір найму на однокімнатну квартиру 

під АДРЕСА_4, жилою площею 19,8 кв. м., з ОСОБА_15. 

1.3. ОСОБА_16, яка зареєстрована та проживає з сім’єю з 4 осіб (Вона, мати, 

чоловік, дочка) в однокімнатній квартирі під №2 в будинку №60 по АДРЕСА_5 з 

1989 року. Заявниця звернулась з проханням дозволити укласти договір найму на 

себе у зв’язку зі смертю попереднього квартиронаймача батька – ОСОБА_16).  



Заявниця подала наступні документи: 

- довідку з місця проживання про склад сім’ї та реєстрацію №441                                       

від 07.12.2021 р.; 

- довідку з ТОВ «ЖЕО» про те, що ордер на квартиру відсутній                                                

від 20.01.2022 р. №25; 

- акт обстеження житлових умов від 07.12.2021 р.; 

- довідку з МКП «ВМБТІ», від 17.12.2021 р. №10272; 

- довідку з КК «Центральний» від 21.12.2021 р. №453; 

- копію свідоцтва про смерть ОСОБА_17; 

- копії паспортів ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20; 

- копію свідоцтва про народження ОСОБА_21, ОСОБА_22; 

- копію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_23 та ОСОБА_24. 

Відповідно до ст. 106 Житлового Кодексу Української РСР, комісія, 

розглянувши подану заяву, документи ОСОБА_25 та керуючись чинним житловим 

законодавством України пропонує виконавчому комітету міської ради:  

Надати дозвіл Комітету мікрорайону «Центральний» укласти договір найму на 

однокімнатну квартиру під АДРЕСА_6, жилою площею 12,68 кв. м., з ОСОБА_26 

в зв’язку зі смертю попереднього квартиронаймача ОСОБА_27. 

1.4. ОСОБА_28, яка проживає з сім’єю з 3 осіб (Вона, чоловік, донька) в одній 

кімнаті під АДРЕСА_7. Заявниця звернулась з проханням дозволити укласти 

договір найму на себе на підставі рішення суду (Справа № 127/27501/21, 

провадження №2/127/4596/21, рішення набрало законної сили 05.01.2022 року).  

Заявниця подала наступні документи: 

- довідку з ОСББ «Л. Ратушної-130» №35 від 24.01.2022 р.; 

- акт обстеження житлових умов від 24.01.2022 р.; 

- копію паспорта ОСОБА_29, ОСОБА_30; 

- копію рішення Вінницького міського суду Вінницької області                                   

(Справа № 127/27501/21, провадження №2/127/4596/21, рішення набрало законної  

сили 05.01.2022 р.) про визнання права на користування житловим приміщенням та 

укладання договору житлового найму; 

- копію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_31 та ОСОБА_32; 

- копію свідоцтва про народження ОСОБА_33; 

- довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_34, ОСОБА_35. 

Відповідно до ст. 106 Житлового Кодексу Української РСР, комісія, 

розглянувши подану заяву, документи ОСОБА_36. та керуючись чинним 

житловим законодавством України пропонує виконавчому комітету міської ради:  

Надати дозвіл ОСББ «Л. Ратушної-130» укласти договір найму на одну 

кімнату під АДРЕСА_8, жилою площею 13,5 кв. м., з ОСОБА_37 на підставі 

рішення суду. 

1.5. ОСОБА_38, який зареєстрований та проживає з сім’єю з 4 осіб (Він, 

дружина, дочка, син) в трикімнатній квартирі під АДРЕСА_8, з 1989 року. Заявник 

звернувся з проханням дозволити укласти договір найму на себе за взаємною 

згодою.  

Заявник подав наступні документи: 

- копію особового рахунку №7002824 від 26.01.2022 р.; 

- копію ордеру на квартиру №1169 від 13.09.1976 р.; 

- акт обстеження житлових умов від 27.01.2022 р.; 

- довідку з МКП «ВМБТІ», від 06.01.2022 р. №66; 

- копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_9; 



- копії паспортів ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42; 

- копію свідоцтва про одруження ОСОБА_43  та ОСОБА_44; 

- довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_45, ОСОБА_46, 

ОСОБА_47, ОСОБА_48. 

Відповідно до ст. 106 Житлового Кодексу Української РСР, комісія, 

розглянувши подану заяву, документи ОСОБА_49 та керуючись чинним житловим 

законодавством України пропонує виконавчому комітету міської ради:  

Надати дозвіл МКП «Управляючій компанії «Господар Люкс»» укласти 

договір найму на трикімнатну квартиру під АДРЕСА_10 жилою площею 24,6 кв. 

м., з ОСОБА_50 за взаємною згодою. 

1.6. ОСОБА_51, який зареєстрований та проживає у трикімнатній квартирі під 

АДРЕСА_11, з 1996 року. Заявник звернувся з проханням дозволити укласти 

договір найму на себе.  

Заявник подав наступні документи: 

- копію особового рахунку №111341 від 09.02.2022 р.; 

- копію рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради «Про зміну 

договору найму жилих приміщень» №2436 від 26.09.2019 р.; 

- акт обстеження житлових умов від 09.02.2022 р.; 

- копію довідки з МКП «ВМБТІ», від 10.09.2019 р. №8043; 

- копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_12; 

- копію паспорта ОСОБА_52; 

- копію довіреності №1-85, копію паспорта ОСОБА_53. 

Відповідно до ст. 106 Житлового Кодексу Української РСР, комісія, 

розглянувши подану заяву, документи ОСОБА_54 та керуючись чинним житловим 

законодавством України пропонує виконавчому комітету міської ради:  

Надати дозвіл МКП «Управляючій компанії «Замостя»» укласти договір 

найму на трикімнатну квартиру під АДРЕСА_13, жилою площею 39,5 кв. м., з 

ОСОБА_55. 

1.7. ОСОБА_56, який зареєстрований та проживає з сім’єю з 2 осіб (Він, брат) 

в двокімнатній квартирі під АДРЕСА_14 з 2004 року. Заявник звернувся з 

проханням дозволити укласти договір найму на себе у зв’язку зі смертю 

попереднього квартиронаймача матері – ОСОБА_57.  

Заявник подав наступні документи: 

- довідку з місця проживання про склад сім’ї та реєстрацію №735                                       

від 18.05.2021 р.; 

- особовий рахунок від 14.01.2022 №47; 

- копію ордеру №39 від 03.04.2001; 

- довідку з МКП «ВМБТІ», від 07.10.2021 р. №7093; 

- копію свідоцтва про смерть ОСОБА_58; 

- копію техпаспорта на квартиру АДРЕСА_15; 

- копії паспортів ОСОБА_59, ОСОБА_60; 

- копію свідоцтва про народження ОСОБА_61; 

- довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_62. ОСОБА_63. 

Відповідно до ст. 106 Житлового Кодексу Української РСР, комісія, 

розглянувши подану заяву, документи ОСОБА_64 та керуючись чинним житловим 

законодавством України пропонує виконавчому комітету міської ради:  

Надати дозвіл МКП «Управляючій компанії «Київська»» укласти договір 

найму на двокімнатну квартиру під АДРЕСА_16, жилою площею 29,7 кв. м., з 

ОСОБА_65 в зв’язку зі смертю попереднього квартиронаймача ОСОБА_66. 



2. Із заявами щодо укладення одного договору найму на все займане 

житлове приміщення звернулися громадяни: 

2.1. ОСОБА_67, який зареєстрований та проживає з сім’єю з 2 осіб (Він, син) 

в однокімнатній квартирі під АДРЕСА_17, жилою площею 17,1 кв. м. з 2008 року 

на підставі ордера. Квартиронаймачем однієї кімнати під №13 в тому ж будинку, 

жилою площею 10,3 кв. м., ОСОБА_68, дружина заявника, яка там проживає з 

сім’єю з 2 осіб (Вона, син) на підставі ордера.  

Заявник звернувся з проханням дозволити укласти один договір найму на все 

займане житлове приміщення на себе, за взаємною згодою. 

Заявник подав наступні документи: 

- довідки з місця проживання про склад сім’ї та реєстрацію від 27.01.2022 р. №3 

та №4; 

- копії ордерів від 14.06.2006 р. №22 та від 12.11.2007 №32; 

- копії особових рахунків №246813 та №246812 від 27.01.2022; 

- копію технічного паспорту на кімнати АДРЕСА_18; 

- копії паспортів ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71; 

- копії свідоцтв про народження ОСОБА_72, ОСОБА_73; 

- копію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_74 та ОСОБА_75. 

Відповідно до ст. 106 Житлового Кодексу Української РСР, комісія, 

розглянувши подану заяву, документи ОСОБА_76 та керуючись чинним житловим 

законодавством України пропонує виконкому міської ради: 

Надати дозвіл ОСББ «Надія-14» на укладення одного договору найму на все 

займане житлове приміщення під АДРЕСА_19, жилою площею 30,3 кв. м., за 

взаємною згодою з ОСОБА_77. 

 

 

Голова комісії                 М. Форманюк 

Заступник голови комісії       Р. Фурман 

Секретар комісії        В. Шевчук 

                                            Члени комісії: 

І. Завіруха                                                                                 О. Кріпак  

М. Кириленко                                                                           О. Сільницький 

С. Стефанкова                                                                           А. Перебетюк 

Ю. Щербань                                                                              Д. Нагірняк                                                                                  

В. Францужан                                                                            Р. Смішний                                                                                                    

А. Іващук                                                                                   М. Мартьянов 

 


