
            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:         

       

Прийняти на квартирний облік: 

 

         1.1.  Гр. Одуд  Андрія Ярославовича, оцінювача – експерта  ПТ  «Ломбард 

«Фінанс», який зареєстрований у трикімнатній квартирі  по  ***, де на житловій 

площі 42,70 кв. м  проживає 8 осіб.   

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

 

         1.2.  Гр. Тирпака Антона В’ячеславовича,  адвоката,  який зареєстрований 

у однокімнатній  квартирі по ***,  де на житловій площі  15,80 кв. м  проживає  

4 особи.   

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

 

         1.3.  Гр. Богар Раїсу Адальбертівну,    швачку  в  ТОВ   «Луготекс»,    яка  

зареєстрована в гуртожитку по  ***. 

         Склад сім’ї  –  1 особа.  

 

1.4.  Гр. Чаваргу Марину Сергіївну,  2003 р. н,   ученицю  Ужгородського 

ВПУ  торгівлі та технологій харчування,  яка  зареєстрована  у будинку опікуна 

по ***,  як дитину, позбавлену  батьківського    піклування,   із включенням  у 

список 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,   листа  служби у справах  дітей   02.06.2021     

                         № 410/23/01-11.             

        Склад сім’ї – 1 особа. 

 

1.5.  Гр. Гедьфалві Тімею Іванівну,  1998 р. н,   вихователя   Концівського 

дошкільного   навчального   закладу,    яка   зареєстрована   в  Ужгородському   

міському   територіальному  центрі  соціального  обслуговування  по    ***,  із 

включенням у список  позачерговиків на підставі статті 46 Житлового  кодексу  

та   пункту   15   Правил  обліку  громадян,     які     потребують    поліпшення 

житлових умов  та   надання їм житлових  приміщень,  як особу з числа  дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

        Склад сім’ї – 1 особа. 

 

        1.6.  Гр. Шекету Мирославу Василівну,      лікаря   КНП   «Закарпатський 

територіальний  центр  екстреної  медичної  допомоги»,  яка  зареєстрована  в  

гуртожитку по ***. 

         Склад сім’ї  –  1 особа.  

 

2. Внести зміни до списку черговості: 

 

2.1. У зв’язку з укладенням шлюбу та народженням  дитини  включити  до 

складу сім’ї гр. Чалова Павла Володимировича, який перебуває на квартирному  

обліку  у загальному  списку черговості  з   24.10.2018,   дружину  –  гр. Чалову 

Тетяну Василівну та дочку – гр. Чалову Дарину Павлівну, 2021 р. н. 

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

            

               2.2.  До складу сім’ї гр. Медулича Олександра Вікторовича, який перебуває  

на  квартирному  обліку у списку  першочерговиків,    як  учасник  бойових  дій  

(учасник АТО)   з   24.07.2019,     включити   сина  –  гр. Медулича  Олександра 

Олександровича, 2020 р. н. 

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

 

                                  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),    зняти  з  квартирного  обліку  та 

виключити зі списків черговості таких громадян:   

 



         3.1. Гр. Корнаша Олексія Івановича  – 1 особа. 

На квартирному обліку у списку позачерговиків з  28.07.2010. 

          3.2. Гр. Товт Христину Сергіївну, зі складом сім’ї –  2 особи. 

На квартирному обліку у загальному списку з 18.09.2013. 

 

         3.3. Гр. Луцюка Романа Вікторовича  –  1 особа. 

На квартирному обліку у загальному списку з  04.12.2013. 

 

          3.4. Гр. Дудаш-Рижак Яну Юріївну, зі складом сім’ї –  2 особи. 

На  квартирному обліку у загальному списку з 29.01.2014.  
 

          3.5. Гр. Дудаш Марину Юріївну –  1 особа. 

На  квартирному обліку у загальному списку з 29.01.2014.      

 

          3.6. Гр. Маноле Анастасію Сергіївну, зі складом сім’ї –  2 особи. 

На  квартирному обліку у загальному списку з 21.05.2014. 

 

          3.7. Гр. Шевченка Богдана Валентиновича, зі складом сім’ї –  2 особи. 

На  квартирному обліку у списку першочерговиків з  09.09.2015. 

 

          3.8. Гр. Сало Ірину Леонідівну –  1 особа. 

На  квартирному обліку у загальному списку з 27.01.2016.   
 

          3.9. Гр. Савчин Ольгу Ярославівну, зі складом сім’ї –  4 особи. 

На  квартирному обліку у списку першочерговиків з 26.10.2016.  
 

         3.10.  Гр. Какуріна Андрія Анатолійовича, зі складом сім’ї –  3 особи. 

На квартирному обліку у загальному списку з 27.12.2016. 

 

          3.11. Гр. Приходько Ларису Володимирівну  –  1 особа. 

На  квартирному обліку у загальному списку з 24.05.2017.      

 
         3.12.  Гр. Петюшку Тетяну Петрівну, зі складом сім’ї –  2 особи. 

На квартирному обліку у загальному списку з 08.11.2017. 

 

                                4.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти  на  заступника  міського  
голови  І. Шимона.              

 

 

Міський  голова                                                                            Богдан АНДРІЇВ 

 

 


