
            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. Прийняти на квартирний облік: 

 

         1.1.  Гр. Федик Мар’яну Михайлівну, працівницю ТзОВ «Джейбіл Сьоркіт 

Юкрейн Лімітед»,   яка  зареєстрована  із  сім’єю  у  двокімнатній   квартирі  по  

***, де на житловій площі 34,00 кв. м проживає 6 осіб, із включенням у списки 

першочерговиків як багатодітну сім’ю. 

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

 

         1.2. Гр. Нікульшину Ніколетту Вікторівну,        диспетчера       державного  

пожежно – рятувального  загону  Управління   ДСНС  України  у  Закарпатській 

області,      яка    зареєстрована     із     сім’єю    у    двокімнатній     квартирі    по 

***,   де на  житловій  площі  30,00 кв. м   проживає  8  осіб.    

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

 

         1.3. Гр. Солонину Василя Олександровича,    тимчасово      непрацюючого,      

який  зареєстрований  із  сім’єю  у  однокімнатній  квартирі  житловою  площею  

13,00 кв. м  по ***. 

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

 

         1.4. Гр. Пожо Олександра Івановича,     тимчасово   непрацюючого,   який  

зареєстрований  у  двокімнатній  квартирі  по  ***, де на житловій площі  24,10 

кв. м проживає 4 особи. 



Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

         1.5. Гр. Мельничина Миколу  Миколайовича,   оператора   ТОВ   «ФАВА –

ТЕХНІКС»,   який   зареєстрований   із  сім’єю  в  однокімнатній   квартирі    по 

***, де на житловій площі 19,50 кв. м   проживає 5 осіб. 

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

 

         1.6. Гр. Кочіш Меланію Віталіївну,   2003 р. н,   студентку   ДНЗ   Мукачів-

ського центру  ПТО № 8, вихованку  будинку  сімейного типу  прийомної   сім’ї 

Гедз,    що знаходиться  за  адресою:  ***,  як  дитину – сироту,   із  включенням  

у  списки  позачерговиків  на підставі ст. 33 Закону України «Про  забезпечення 

організаційно  –  правових   умов   соціального   захисту  дітей – сиріт  та  дітей, 

позбавлених  батьківського  піклування»,      ст. 46    Житлового  кодексу,  п. 15  

Правил обліку громадян, які потребують поліпшення   житлових   умов та 

надання їм житлових  приміщень.  Склад сім’ї – 1 особа. 

         Підстава:  Лист служби у справах дітей  виконкому  Ужгородської  міської 

ради 21.05.2019  № 258/23. 

 

           2.  Внести зміни до списків черговості: 

 

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

поліпшення   житлових  умов  та  надання  їм   житлових   приміщень,   згідно  з 

поданою заявою 06.05.2019, у зв’язку з розірванням шлюбу рахувати  у списках 

квартирного обліку  гр. Стремського  Євгена  Сергійовича  –  з  07.08.2013 р.  

Склад сім’ї – 1 особа. 

         

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

поліпшення   житлових  умов  та  надання  їм   житлових   приміщень,   згідно  з 

поданою заявою  гр. Волоса Юрія Юрійовича 13.12.2018,  у  зв’язку з  розірван-

ням  шлюбу,  відокремити  у   списках   черговості   сім’ю   колишньої дружини 

і рахувати у списках квартирного обліку: 

       - гр. Волоса  Юрія  Юрійовича  –  учасника    бойових   дій,   який   отримав 

інвалідність Ш групи, у списках позачерговиків з 20.02.2013 р. 

Склад сім’ї – 1 особа. 

     -  сім’ю  колишньої  дружини   –  гр. Волос Олесі Василівни – виключити  зі 

списків позачерговиків та включити у загальні списки черговості з 26.03.1997 р.  

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

 

          2.3. У зв’язку  зі  зміною  групи  інвалідності   рахувати  гр. Шишканинця  

Сергія Васильовича у  списках  позачерговиків,  як особу, яка отримала інвалід-  

ність ІІ групи під час виконання обов’язків військової служби в зоні АТО.   

Склад сім’ї –  1 особа. 

Підстава:   посвідчення   серія   А   №  002463   від   22.05.2019 р.  та   заява  від 

20.05.2019 р.  У списку позачерговиків перебуває з 13.04.2016 р.  

           



          3.  Затвердити рішення житлової комісії  Управління  державної  служби 

України з надзвичайних  ситуацій  у Закарпатській  області  про  прийняття  на 

квартирний облік :    

                                       Протокол № 31 від 24.04.2019 

-  гр. Гуляка Олександра Йосифовича зі складом сім’ї  –  3 особи  (він, дружина, 

син).                                                       

          Підстава:  лист  Управління  державної  служби  України  з  надзвичайних  

ситуацій у Закарпатській області № 02/22/1657 від 06.05.2019. 

             

         4.   Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на заступника  міського  

голови Гомоная В. В.    

 

 

Міський  голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 

 


