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УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про   квартирний    облік, 

соціальний 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. Белякіна Володимира Михайловича,    тимчасово    непрацюючого,  

який  проживає  із  сім’єю  по  ***,   як   внутрішньо  переміщену особу  з числа 

учасників бойових дій (учасник АТО). 

Підстава:  пункт 13 п. п 8. Правил обліку громадян, які потребують поліпшення  

житлових    умов   та    надання    їм    житлових    приміщень     (зі   змінами   та 

доповненнями), посвідчення серія МВ № 030407  від  27.10.2016.   

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

 

         1.2. Гр. Баркова Максима Олександровича,     тимчасово     непрацюючого, 

який  зареєстрований із сім’єю у двокімнатній квартирі по ***,  де  на  житловій  

площі  28,90 кв. м. проживає 6 осіб. 

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

 

         1.3. Гр. Віраг Савіну Іванівну,   2001  р. н,     яка    зареєстрована    в    сім’ї 

прийомних   батьків  за  адресою:  ***,   як  дитину  позбавлену  батьківського  

піклування,    із   включенням   у   списки   позачерговиків  на  підставі,   ст. 46 

Житлового    кодексу,   п. 15    Правил   обліку    громадян,     які    потребують  

поліпшення   житлових   умов та надання їм житлових  приміщень.  

Склад сім’ї – 1 особа. 



 

        1.4. Гр. Мець  Володимира  Олександровича,      який      зареєстрований  у     

двокімнатній квартирі житловою площею 26,70 кв. м  по ***,   із  включенням  

у  списки  позачерговиків  як  особу  з інвалідністю ІІ групи з числа учасників 

бойових дій на території інших держав.         

Підстава:   посвідчення серія ААВ № 001737 від 29.04.2013 р.   

Склад сім’ї  –  6 осіб (він, дружина, син, дочка, онук, онучка). 

 

        1.5. Гр. Бабунич Марію Миколаївну, вчителя загальноосвітньої школи І-Ш 

ступенів № 9, яка зареєстрована із сім’єю у гуртожитку по  ***, із включенням 

у списки першочерговиків, як педагогічного працівника. 

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

 

  1.6. Гр. Охотську Аманду Русланівну, 1996  р. н,  тимчасово непрацюючу,  

яка    зареєстрована   в   Ужгородському   міському   територіальному      центрі  

соціального  обслуговування  по  ***,      як  дитину  позбавлену  батьківського 

піклування,     із включенням  у  списки  позачерговиків на  підставі   статті   46   

Житлового   кодексу  та  пункту  15  Правил  обліку громадян,   які  потребують 

поліпшення житлових умов  та  надання  їм  житлових   приміщень,   як дитину, 

позбавлену батьківського піклування. 

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

          1.7. Гр. Стегуна  Дмитра  Васильовича,   2003 р. н,    вихованця    будинку   

сімейного   типу   прийомної   сім’ї   Чомоляк,    що   знаходиться   за   адресою:   

*** як  дитину,  позбавлену батьківського  піклування,  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. 

 

          1.8. Гр. Кондратенка Михайла Сергійовича, військовослужбовця в/ч 9937,  

який проживає  по ***,    як  внутрішньо  переміщену особу  з числа учасників 

бойових дій (учасник АТО). 

Підстава:  пункт 13 п. п 8. Правил обліку громадян, які потребують поліпшення  

житлових    умов   та    надання    їм    житлових    приміщень     (зі   змінами   та 

доповненнями), посвідчення серія УБД №  620183 від 03.05.2019.   

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

 

          2. Відмовити в прийнятті на соціальний квартирний облік: 

 

          Відмовити в прийнятті на соціальний квартирний облік сім’ї гр. Калітич 

Ганни  Юріївни,   внутрішньо   переміщених   осіб,    на   підставі   пункту  «б» 

частини 2    статті  10   Закону  України    «Про   державний   житловий   фонд  

 



соціального  призначення»,  абзацу 3,  пункту 9  Порядку  взяття  громадян  на 

соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку,  зняття з нього 

та надання соціального житлового фонду для осіб, які потребують соціального 

захисту  та  рішення   ХХIV  сесії  Ужгородської  міської  ради  VII  скликання  

26.06.2018 № 1116«Про створення житлового фонду соціального призначення». 

Підстава:   рішення   засідання   оцінної   комісії  з  визначення   вартості майна   

громадян, які бажають стати на соціальний квартирний  облік,  перебувають на 

такому обліку та користуються соціальним житлом (протокол 13.06.2019  № 3). 

 

                            3.  Внести зміни до списків черговості: 

 

         3.1. До  складу сім’ї гр. Макарової Наталії Олександрівни,  яка перебуває    

на квартирному обліку у загальних списках з 16.03.2011 р., включити чоловіка  

гр. Дерев’янка  Юрія  Івановича  та  сина   гр. Дерев’янка   Андрія  Юрійовича,  

2019 р.н. Склад сім’ї – 4 особи (вона, чоловік, дочка, син). 

 

       3.2. До  складу сім’ї гр. Голубки Світлани Михайлівни, яка перебуває    на 

квартирному обліку  у загальних  списках  з  28.07.2010 р.,  включити   чоловіка 

гр. Голубку Івана Юрійовича. 

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

 

        3.3. Переоформити черговість після смерті гр. Канаш Наталії Анатоліївни,   

яка перебувала на  квартирному  обліку  з  26.07.1989 р., на   сина – гр. Канаша 

Василя Івановича.    

  Склад сім’ї – 6 осіб (він, 5 братів).  

 

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

поліпшення  житлових  умов  та  надання  їм   житлових   приміщень,   згідно  з 

поданою   заявою  гр. Попович  Наталією  Іванівною,   31.07.2019,    у  зв’язку  з  

розірванням   шлюбу  відокремити   у   списках   черговості   сім’ю   колишньої 

дружини і рахувати у списках квартирного обліку: 

       - гр. Попович  Наталію  Іванівну   –    у   загальних    списках   черговості    з     

28.09.2016 р. Склад сім’ї – 3 особи (вона, 2 сини) 

     -  колишнього чоловіка гр. Поповича  Ростислава Степановича –  у загальних  

списках черговості з 28.09.2016 р. Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

           4.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на заступника  міського  

голови Гомоная В. В.    

 

 

Міський  голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 


