
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2018. №       м. Ужгород 

 

Про службовий ордер, передачу паю 

в ЖБК 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 службовий ордер 

 

           Включити двокімнатну квартиру  житловою площею 34,30 кв. м   по  

адреса – 1 до  числа  службових  Ужгородського  гарнізону та видати 

службовий ордер: 

  Мрикалу  Роману  Богдановичу,    військовослужбовцю    Ужгородського 

зонального  відділу  Військової  служби  правопорядку,  учаснику  бойових  дій  

(учасник АТО),  який проживає із сім’єю у  гуртожитку по вул. Артилерійській, 

б. 1 «е». 

На  квартиру   № 3  по  вул. Артилерійській,   б. 1 «ж»,  що  складається  з  двох 

кімнат житловою площею 34,30 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 4  особи   (він,   дружина  –  Мрикало  Євгенія  Іванівна,    дочка – 

Мрикало Дарина Романівна, син – Мрикало Андрій Романович).    

Службовий  ордер видати на підставі клопотання квартирно – експлуатаційного 

відділу  міста  Мукачево  12.01.2018   № 3,    витягу    зі    списку     розподілу по 

Ужгородському  гарнізону  03.01.2018,   подання   начальника КЕВ м. Мукачево 

03.01.2018    №  2   та   наказу   начальника   Ужгородського  зонального відділу 

Військової служби правопорядку 02.11.2017 № 253 про закріплення службового 

житлового приміщення. 
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         2.    Про передачу паю у житлово–будівельному кооперативі: 

 

         Керуючись   статтею   1270   Цивільного   кодексу  України,   відмовити  в 

передачі   паю   у   житлово – будівельному   кооперативі   «Прикордонник»   на 

квартиру     адреса – 2  гр. Нечипоруку      Андрію Олександровичу у зв’язку з 

тим, що строк для прийняття спадщини не сплив. 

  

 

        3.  Про квартирний облік 

 

 

3.1. Прийняти на квартирний облік: 

 

          3.1.1. Гр. Малого Артема Євгеновича,  військовослужбовця    в/ч   А 1556,     

який  проживає із сім’єю у гуртожитку  по  адреса – 3,  із включенням  у  

списки   першочерговиків,  як  учасника бойових  дій  (учасник АТО). 

Підстава:   посвідчення серія АА № 355170 від 30.04.2015 р.   

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

 

        3.1.2. Гр. Сіку  Михайла  Юрійовича,    тимчасово  непрацюючого,    який  

проживає   у   гуртожитку   по    адреса – 4,   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 Є № 014450 від 19.01.2018 р.   

Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

  3.1.3. Гр. Форкоша Дениса Івановича, 2001 р. н, вихованця Домбоківської 

спеціальної   загальноосвітньої    школи-інтернату   І-ІІ   ступенів,    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  05.02.2018  № 68/10.   

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

          3.1.4.  Гр. Товта Крістіана Юрійовича,  тимчасово   непрацюючого,   який  

проживає  за  договором   піднайму  по  адреса – 5,   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 Є № 014429 від 09.01.2018 р.   

Склад сім’ї  –  1 особа. 
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         3.1.5.  Гр. Одоксту  Світлану  Іллінічну,      старшого    інспектора   

відділу адміністративної   практики  Управління   патрульної   поліції  в  

Закарпатській області,     яка     проживає    в    однокімнатній       квартирі      по    

адреса – 6,  де  на  житловій  площі  11,50 кв. м  зареєстровано 

3 особи.  

Склад сім’ї  –  2 особи (вона, син). 

 

         3.1.6.  Гр. Расулову Олесю Василівну,    лікаря-кардіолога  Закарпатського 

обласного кардіологічного диспансеру, яка проживає у трикімнатному будинку           

по адреса – 7, де на житловій площі 41,70 кв. м  зареєстровано 9 осіб.  

Склад сім’ї  –  3 особи (вона, 2 дочки). 

 

        3.1.7.  Гр. Хому Марину Василівну, тимчасово непрацюючу, яка проживає  

із сім’єю  у  гуртожитку  по  адреса – 8.   Із  включенням  у списки 

першочерговиків, як одиноку матір. 

 Склад сім’ї  –  3 особи (вона, 2 дочки). 

  

           3.2.  Внести зміни до списків черговості: 

       

          3.2.1.  Включити    до    списку     першочерговиків   гр. Халахана  Руслана  

Юрійовича,    який  перебуває   на   квартирному   обліку    з   25.07.2007 р.,    як  

учасника  бойових  дій  (учасник АТО).   

Підстава: посвідчення    серія  УБД   № 029461  від   23.01.2018 р.  та  заява  від    

06.02.2018 р.   

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

        3.2.2. До  складу  сім’ї  гр. Сойми  Андрія  Дмитровича, який перебуває на   

квартирному обліку у загальних списках черговості з 28.11.2007 р.,   включити 

дочку, гр. Сойму Анну Андріївну, 2018 р. н. 

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

 

3.2.3. У списках позачерговиків гр. Шовша Івана Івановича вважати на  

квартирному обліку з 03.02.2018 р.      
           
         3.3.  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: 
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         3.3.1. Гр. Повханича Михайла Михайловича. 

На   квартирному   обліку  перебувала  у  загальних   списках   з   30.09.1988 р.   

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

 

         3.3.2. Гр. Москалець Зіти Олександрівни. 

На квартирному обліку перебувала у списках першочерговиків з 23.02.1993 р.  

Склад сім’ї – 2 особи (вона, дочка). 

 

         3.3.3. Гр. Шевченка Віталія Віталійовича. 

На   квартирному   обліку перебував  у  списках позачерговиків  з  04.08.2017 р.   

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

         3.3.4. Гр. Кейшев Наталії Тиборівни. 

На   квартирному   обліку  перебувала  у  загальних   списках   з   22.03.2000 р.   

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

 

         3.3.5. Гр. Грубарь Ірини Олексіївни. 

На   квартирному   обліку   перебувала   у   загальних   списках  з   19.04.2002 р. 

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

 

         3.3.6. Гр. Питкіної Нелі Василівни. 

На   квартирному   обліку   перебувала   у  загальних   списках   з   02.04.2003 р.  

Склад сім’ї – 2 особи (вона, дочка). 

 

         3.3.7. Гр. Кривки Каміли Михайлівни. 

На   квартирному   обліку   перебувала  у  загальних   списках   з   01.12.2004 р.   

Склад сім’ї – 3 особи (вона, 2 сини). 

 

         3.3.8. Гр. Окрепкої Світлани Богданівни. 

На   квартирному   обліку   перебувала  у  загальних   списках   з  30.03.2005 р.  

Склад сім’ї – 2 особи (вона, син). 

 

         3.3.9. Гр. Баб’яка Романа Михайловича. 

На квартирному обліку перебувала у списках  першочерговиків з 26.05.2005 р.  

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

 

         3.3.10. Гр. Окрепкого Тараса Зіновійовича. 

На   квартирному   обліку   перебував  у  загальних   списках   з   23.08.2006 р.  

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

         3.3.11. Гр. Бабяка Ярослава Юрійовича. 

На   квартирному   обліку   перебувала  у  загальних   списках   з   23.08.2006 р.  

Склад сім’ї – 3 особи (він, дружина, син). 
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         3.3.12. Гр. Короткової Ірини Володимирівни. 

На   квартирному обліку перебувала у списках першочерговиків з 26.08.2010 р.   

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

         3.3.13. Гр. Поп Михайла Васильовича. 

На   квартирному   обліку   перебувала   у   загальних   списках  з  26.10.2016 р.  

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

 

          4.   Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на заступника міського 

голови Гомоная В. В.    

 

 

 

Міський  голова                                                                                       Б. Андріїв 

 

 


