
            П Р О Є 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. Прийняти на квартирний облік: 

 

        1.1. Гр. Бугір Ірину Василівну,   асистента  кафедри  фізіології  та  патофі-

зіології ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,  яка зареєстрована у 

гуртожитку по ***.   

          Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

        1.2. Гр. Стародубцева  Ігоря  Ігоровича,    військовослужбовця   в/ч   1493 

Державної прикордонної служби України, який зареєстрований у двокімнатній 

квартирі   по   ***,   де   на   житловій  площі   33,50 кв. м. проживає 8 осіб,  із   

включенням   у   список  першочерговиків,   як   учасника бойових дій (учасник 

АТО). 

          Підстава:  посвідчення серія УБД № 158737 від 12.11.2015.   

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

 

         1.3. Гр. Березная Богдана Івановича, заступника директора ТзОВ «Джейбіл  

Сьоркіт  Юкрейн  Лімітед»,    який  зареєстрований  із  сім’єю  у  однокімнатній 

квартирі  по  ***,   де  на  житловій  площі 11,50 кв. м.  проживає 5 осіб, із 

включенням у списки  першочерговиків, враховуючи пільгу дружини 

(педагогічний працівник). 

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

 



         1.4. Гр. Довганинець Мирославу Славківну,  фізичну  особу – підприємця, 

яка   зареєстрована   із   сім’єю   у   трикімнатній    квартирі   по  ***,   де   на 

житловій площі  44,10 кв. м.  проживає 13 осіб. 

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

 

         1.5. Гр. Кость  Марію  Іванівну,    менеджера   приватного    акціонерного 

товариства «Страхова компанія «АРКС»,   яка   зареєстрована із сім’єю у одно-

кімнатній квартирі житловою площею 10,90 кв. м  по ***. 

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

 

2.  Затвердити рішення житлово-побутової комісії військової частини 

3002 «У» Національної гвардії України про  прийняття  на квартирний облік :    

 

2.1. Гр. Дидишина Ярослава Володимировича зі складом сім’ї – 4 особи   

(він, дружина, син, дочка), протокол № 3 від 31.05.2019, зі збереженням часу 

перебування на обліку та внесенням у список  першочерговиків, як  учасника 

бойових дій з 16.01.2012. 

 

 2.2. Гр. Гавдяка Юрія Миколайовича зі складом сім’ї – 1 особа, протокол 

№ 3  від  31.05.2019,   із  внесенням  у  список   першочерговиків,  як  учасника 

бойових дій. 

 

2.3. Гр. Галецького  Андрія  Вікторовича    зі   складом   сім’ї  –   4  особи  

(він, дружина, син,  дочка),  протокол № 5 від 08.08.2019, зі збереженням часу 

перебування на обліку та внесенням у список  першочерговиків, як  учасника 

бойових дій з 25.08.2016. 

 

2.4. Гр. Кучеру Дмитра Євгеновича   зі складом сім’ї  –  1 особа, протокол 

№ 7 від 04.11.2019, зі збереженням  часу  перебування  на  обліку та внесенням 

у список  першочерговиків, як  учасника бойових дій з 01.04.2016. 

 

2.5. Гр. Федаса Дмитра Миколайовича зі складом сім’ї – 1 особа, протокол 

№ 7 від 04.11.2019. 

 

2.6. Гр. Бака Йосипа Юрійовича зі складом сім’ї –  2 особи  (він, дружина), 

протокол  № 2  від  18.01.2016  із  внесенням  у  список   першочерговиків,   як  

учасника бойових дій. 

 

2.7. Гр. Клецка Романа Михайловича   зі  складом   сім’ї  –  4  особи   (він, 

дружина,  син,  дочка),   протокол  № 2  від  20.04.2018 із внесенням  у  список  

першочерговиків, як учасника бойових дій.  

          Підстава: лист військової частина 3002 «У» Національної гвардії України 

06.12.2019 № 249. 

 



         3.  Зняти з квартирного обліку та  виключити  зі  списків черговості  таких 

громадян: 

 

        3.1. Гр. Сабадаш Надію Ігорівну, склад сім’ї – 3 особи (вона, чоловік, син). 

На квартирному обліку сім’я перебувала у загальному списку з 26.09.2018. 

Підстава: заява від 05.12.2019 № С-3232. 

 

        3.2. Гр. Грицька Мирослава Богдановича. 

На квартирному обліку перебував у загальному списку з 28.05.2008. 

Підстава: заява від 12.12.2019 № Г-236. 

 

         3.3.  У  зв’язку   з   придбанням   та    передачею   у   власність   житлових 

приміщень,  відповідно  до Порядку  та  умов  надання  у  2019 році субвенції з 

державного бюджету місцевим  бюджетам  на  проектні,  будівельно - ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та  інших   форм   

виховання,   наближених   до   сімейних  та  забезпечення  житлом  дітей - сиріт, 

дітей,  позбавлених батьківського піклування, осіб  з  їх  числа,   затвердженого  

постановою    Кабінету    Міністрів   України   15.11.2017 р.  № 877  (в  редакції 

постанови   КМУ   від   26.06.2019 р.  № 616),    забезпеченістю    встановленою  

нормою жилої  площі, зняти з квартирного  та  соціального  обліку і виключити  

зі   списків  позачерговиків   осіб   з   числа   дітей,   позбавлених  батьківського 

піклування,    Сивоху   Марію - Олександру   Петрівну   та   Кучеряву   Наталію 

Мирославівну. 

          Підстава:  лист  Ужгородського  міського  центру  соціальних  служб для  

сім’ї, дітей та молоді 17.12.2019 р. № 01-18/381.    

 

           4.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на заступника  міського  

голови В. Гомоная.    

 

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 

 


