
            П Р О Е К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про  квартирний  облік 

 

        Відповідно до статей 30, 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 квартирний облік 

 

 1.1. Прийняти на квартирний облік: 

 

           1.1.1. Гр. Струка Віктора Романовича,    державного   інспектора   відділу 

митного поста «Лужанка» Закарпатської митниці ДФС,   який    зареєстрований   

в  однокімнатній квартирі по  ***,  де  на  житловій площі 10,90 кв. м. проживає  

6 осіб. Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

           1.1.2. Гр. Безкровного Дмитра Георгійовича,    співробітника    Головного 

управління Національної поліції в Закарпатській області, який    зареєстрований   

у  трикімнатній  квартирі  на  ***, де на житловій  площі 50,80 кв. м.  проживає  

9  осіб,   із  включенням  у  списки  першочерговиків,  як учасника бойових дій 

(учасник АТО). 

Підстава:   посвідчення серія УБД № 145916 від 14.03.2017 р.   

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

 

           1.1.3. Гр. Кочмаря Мирона Юрійовича,  військовослужбовця  в/ч  А 1556, 

який зареєстрований у власному будинку батьків  по  ***,  де  на  житловій  

площі  38,00 кв. м.  проживає  7  осіб,   із  включенням  у  списки 

першочерговиків, як учасника бойових дій (учасник АТО). 

Підстава:   посвідчення серія АА №  359572  від 02.09.2008 р.   



Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

          1.1.4. Гр. Гетьмана Дениса Вадимовича,  тимчасово непрацюючого,  який 

проживає  по  ***,  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 №  071236 від 19.04.2016.   

Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

          1.1.5. Гр. Олашина Віталія Васильовича,    фізичну   особу – підприємця,    

який зареєстрований у трикімнатній  квартирі  по  ***,  де  на  житловій площі 

40,30 кв. м. проживає  8 осіб. 

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

 

          1.1.6. Гр. Трещак Тетяну Олегівну,          тимчасово    непрацюючу,      яка 

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

21,10 кв. м. проживає 10 осіб. 

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

 

          1.2.  Внести зміни до списків черговості: 

 

          1.2.1.  Відповідно до пункту 30  Правил обліку громадян,  які  потребують 

поліпшення   житлових  умов  та  надання  їм   житлових   приміщень,   згідно  з 

поданою   заявою   гр.  Булецою   Володимиром   Юрійовичем    13.12.2018    та 

у зв’язку з розірванням  шлюбу,   відокремити   у   списках   черговості   сім’ю   

колишньої дружини і рахувати у списках квартирного обліку: 

     - гр. Булецу Володимира Юрійовича,   учасника  бойових  дій,  який отримав 

інвалідність Ш групи, у списках позачерговиків з 29.01.2014 р. 

Склад сім’ї – 1 особа.  

     -  сім’ю колишньої дружини – гр. Булеци Любові Михайлівни  виключити зі 

списків позачерговиків та включити у загальні списки черговості з 28.05.1997 р.  

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

 

           1.2.2. У зв’язку  зі зміною групи  інвалідності  у  списках  позачерговиків 

рахувати як інвалідів ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших 

держав: 

      - гр. Санарова Андрія Віталійовича з 23.07.2018 р. 

Склад сім’ї – 1 особа.  

      - гр. Змійовського Михайла Михайловича з 30.08.2018 р. 

Склад сім’ї – 6 осіб (він, дружина, 3 дочки, син). 

 

          2.  Доповнити  перелік  підприємств,   організацій та установ  міста,  яким 

надано  право   на   самостійне  ведення  квартирного обліку  по місту Ужгород, 

військовою прокуратурою Ужгородського гарнізону. 



 

           Підстава:  лист – клопотання квартирно – експлуатаційного відділу міста  

Мукачево  11.12.2018  № 286,   витяг   з   наказу    начальника     Ужгородського 

гарнізону 03.12.2018  № 33. 

 

         3. Виключити   з   переліку  підприємств,    що    здійснюють   самостійний 

квартирний облік, обласне  підприємство електричних мереж  (правонаступник-  

приватне акціонерне товариство «Закарпаттяобленерго»). 

          Підстава:  лист ПрАТ  «Закарпаттяобленерго»  06.09.2018   № 116-25/4797  

та рішення спільного засідання  дирекції та профспілкового комітету  (протокол  

21.02.2018 № 44).   

 

          4. Зняти з квартирного обліку: 

 

         У  зв’язку  з  придбанням  та  передачею у власність житлових  приміщень, 

забезпеченістю встановленою нормою жилої площі, зняти з квартирного обліку 

та виключити зі списків позачерговиків дітей–сиріт та осіб з їх числа:  

 

      -  Гр. Пецку Крістіну Юріївну. 

На квартирному обліку перебувала у списках позачерговиків з  19.03.2014 р. 

  

      -  Гр. Вольську Вікторію Віталіївну. 

На квартирному обліку перебувала у списках позачерговиків з  18.12.2014 р. 

  

      -  Гр. Молнар Тетяну Володимирівну. 

На квартирному обліку перебувала у списках позачерговиків з  11.03.2015 р. 

  

      - Гр. Котлар Розалію Вікторівну. 

На квартирному обліку перебувала у списках позачерговиків з  15.07.2015 р. 

  

      - Гр. Андяла Віктора Йосиповича. 

На квартирному обліку перебував у списках позачерговиків з  03.05.2017 р. 

  

      - Гр. Скрябіна Миколу Ігоровича. 

На квартирному обліку перебував у списках позачерговиків з  25.04.2018 р. 

  

      - Гр. Двалашвілі Вікторію Іванівну. 

На квартирному обліку перебувала у списках позачерговиків з  23.08.2018 р. 

  

      - Гр. Двалашвілі Крістіну Іванівну. 

На квартирному обліку перебувала у списках позачерговиків з  23.08.2018 р. 

  

      - Гр. Кочіш Вікторію Віталіївну. 

На квартирному обліку перебувала у списках позачерговиків з  23.08.2018 р. 

 



          Підстава:  лист  Ужгородського  міського  центру  соціальних  служб для  

сім’ї, дітей та молоді 19.12.2018 р. № 01-18/345.    

 

          5.   Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на заступника  міського  

голови Гомоная В. В.    

 

 

Міський  голова                                                                                      Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 


