
            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. Дем’янчука Івана Івановича, прокурора відділу Генеральної проку- 

ратури    (з  місцем   дислокації  у  прокуратурі   Закарпатської   області),    який 

зареєстрований  із сім’єю у гуртожитку по ***. 

Склад сім’ї  –  4 особи (він, дружина, дочка, син).  

 

          1.2.  Гр. Шевченка Віталія Віталійовича, 2002 р. н,   учня   ДНЗ  «Ужгород-

ський центр професійно-технічної освіти»,  який  зареєстрований у гуртожитку  

по   ***,  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  від 

03.04.2019 р. № 186/23. Склад сім’ї – 1 особа. 

 

          1.3. Гр. Джус  Наталію  Вікторівну,       військовослужбовця     військової 

частини А 1778, яка  зареєстрована із сім’єю у гуртожитку  по ***, 

із включенням у списки першочерговиків,  як  учасника  бойових  дій  (учасник 

АТО). Підстава:   посвідчення серія АБ № 007200 від 23.02.2015 р.   

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

 



        1.4. Гр. Долгоша Івана Михайловича, який зареєстрований у двокімнатній   

квартирі по  ***,  де  на  житловій  площі 27,60 кв. м   

проживає 5 осіб, із включенням у списки  позачерговиків  як  особу  з  інвалід-

ністю  ІІ групи з числа  учасників  бойових  дій  на  території інших держав.         

Підстава:   посвідчення серія ААБ № 018531 від 02.10.2012 р.   

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

 

        2.  Внести зміни до списків черговості: 

 

       2.1. До складу сім’ї гр. Хоми Марини Василівни, яка перебуває на квартир- 

ному  обліку  у  списку  першочерговиків  з  21.02.2018 р.,   включити  дочку – 

гр.  Хому Алісу Андріївну, 2019 р. н. Склад сім’ї – 4 особи (вона, 3 дочки). 

 

       2.2. До складу сім’ї гр. Лолин Тетяни Іванівни, яка перебуває на квартир- 

ному обліку з 25.06.2008 р., включити дочку – гр. Лолин Вікторію Володими-

рівну, 2017 р. н. Склад сім’ї – 4 особи (вона, чоловік, дочка, син). 

 

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

Миколу Юрійовича у  списках  позачерговиків,  як особу, яка отримала інвалід-  

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

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

Підстава:    посвідчення    серія   А  № 002456  від   05.04.2019 р.  та  заява  від 

08.04.2019 р.  У списку першочерговиків перебуває з 11.10.2017 р.  

 

          3.  Затвердити рішення житлової комісії : 

  

          3.1.  Управління   державної служби України з надзвичайних  ситуацій у 

Закарпатській  області  про  прийняття  на квартирний облік :    

                                       Протокол № 30 від 05.04.2019 

-  гр. Дочинець  Аллу  Володимирівну  зі  складом  сім’ї  –  3 особи  (вона, син,    

дочка).                                                       

-  гр. Синчука Владислава Віталійовича   зі   складом  сім’ї – 1 особа.         

          Підстава:  листи  Управління   державної служби України з надзвичайних  

ситуацій у Закарпатській області № 02/22/1300 та № 02/22/1301 від 05.04.2019. 

 

3.2. Внести  зміни до пункту 4  рішення  виконкому  27.03.2019  № 111, 

а саме:  замість «протоколи № 15 від 12.06.2015 та № 2 від 09.07.2018»  читати 

«протоколи № 15 від 11.06.2015 та № 25 від 09.07.2018».  

             

          4. Зняти з квартирного обліку: 

 

          -  Відповідно  до  листа  № 91  22.03.2019  Закарпатського   регіонального    

управління   Державної    спеціалізованої   фінансової   установи    «Державний  

фонд    сприяння    молодіжному    житловому     будівництву»,      у    зв’язку   з 

поліпшенням житлових умов та забезпеченням  житловою  площею  за  рахунок 



програми  молодіжного  кредиту,  виключити  зі  списків  черговості  наступних 

громадян: 

  

   -  Гр. Закревську Наталію Олександрівну. На квартирному обліку перебувала 

з 26.09.2018 р. 

 

    -  Гр. Наливайко-Глебу Марію Андріївну. На квартирному обліку перебувала   

з 16.08.2011 р. Склад сім’ї – 3 особи. 

  

   -  Гр. Микиту Михайла Івановича.      На   квартирному  обліку  перебував  з 

22.03.2017 р. Склад сім’ї – 3 особи. 

 

   -  Гр. Гецка  Юрія  Юрійовича.      На    квартирному    обліку    перебував   з  

22.03.2017 р.   

  

         5.   Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на заступника  міського  

голови Гомоная В. В.    

 

 

Міський  голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 

 


