
            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. Цанька Юрія Васильовича,      провідного     фахівця     управління 

державної  служби  України  з  надзвичайних  ситуацій у Закарпатській області, 

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

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

 

         1.2. Гр. Жеребілову Світлану Сергіївну,   2002  р. н,     яка    зареєстрована    

в  будинку    сімейного      типу   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. 

        Підстава:  Лист   служби   у   справах   дітей   Ужгородської   міської  ради 

22.08.2019  № 523/23. 

 

        1.3. Гр. Кречка Володимира Володимировича,  співробітника Національної 

поліції України,  який  зареєстрований у гуртожитку по ***. 

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

        1.4. Гр. Левкулич Ганну Володимирівну, лікаря-рентгенолога ТОВ «ГЕМО 

МЕДИКА УКРАЇНА»,  яка  зареєстрована у гуртожитку  по ***.  

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

 



        1.5. Гр. Пецка  Василя  Івановича,      доцента      ДВНЗ       «Ужгородський 

національний  університет»,   який   зареєстрований  у гуртожитку  по ***.  

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

         1.6. Гр. Блонського Павла Юрійовича,  менеджера  з  продажу   ТОВ   «А- 

КВАТТРО», який зареєстрований  із  сім’єю  у  двокімнатній   квартирі  по ***,  

де на житловій площі  28,00 кв. м  проживає 6 осіб.  

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

 

         1.7. Гр. Юрченка  Юрія  Борисовича,    тимчасово   непрацюючого,     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 АБ № 468314  від  17.06.2015.   

Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

        1.8. Гр. Мандзинець Марину Миколаївну,     бібліотекаря      Ужгородської 

міської центральної бібліотеки,  яка  зареєстрована  із  сім’єю  у  однокімнатній   

квартирі    по    ***,   де  на  житловій  площі 14,00 кв.м  проживає 5 осіб. 

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

 

        1.9. Гр. Шалагінову Нелю Йосипівну,   пенсіонера  по  інвалідності,   яка   

зареєстрована  у   однокімнатному  будинку  по  ***,   де   на  житловій  площі 

14,70 кв.м    проживає   15  осіб,    із   включенням  у  списки першочерговиків, 

враховуючи інваліність І групи загального захворювання. 

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

 

        1.10. Гр. Більце Андрія Петровича,    працівника   Закарпатського   центру 

туризму,    краєзнавства,    екскурсій   та   спорту    учнівської   молоді,      який   

зареєстрований  у  двокімнатній   квартирі  по  ***, де на житловій площі 30,88 

кв. м проживає 4 особи,  згідно  з  п. 13 п. п. 7   Правил  обліку  громадян,   які   

потребують   поліпшення  житлових  умов та надання їм житлових приміщень, 

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

АТО). 

Підстава:  посвідчення серія АБ № 009263 від 29.09.2015 р.   

Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

                             2.  Внести зміни до списків черговості: 

 

        До складу сім’ї гр. Шишканинця Сергія Васильовича,  який перебуває на 

квартирному обліку  у  списку   позачерговиків  з  27.01.2016 р.,   як   учасник   

бойових дій, який отримав інвалідність II групи  під час виконання обов’язків  

військової  служби  в  зоні  АТО,    включити   дружину  – гр. Рейпаші  Власту 

Степанівну та дітей дружини: гр. Негря Михайла Олександровича,  2005 р. н.,  

гр. Негря Олександра Олександровича, 2007 р. н.   

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



 

3. Відмовити в прийнятті на квартирний облік: 

 

          У  зв’язку  із  забезпеченістю   мінімальним   розміром   житлової   площі,  

встановленої для  прийняття  на  квартирний  облік (по м.Ужгороду – 6 кв. м на 

члена  сім’ї),    затвердженим  постановою  виконкому  Закарпатської  обласної  

ради   народних   депутатів  та  президії  обласної  ради  профспілок  № 322  від  

26.12.1984,   а також відсутністю інших  підстав, передбачених п. 13. 1  Правил 

обліку громадян,  які  потребують  поліпшення  житлових  умов  та надання  їм  

житлових  приміщень (зі змінами та доповненнями), ст. 34 Житлового кодексу:  

 

         3.1. Гр. Швачку Сергію Вікторовичу, головному    фахівцю     управління 

державної  служби України  з  надзвичайних  ситуацій у Закарпатській  області, 

який  зареєстрований  із  сім’єю у двокімнатній  квартирі  (власність  дочки) по 

***,  де на житловій площі 26,10 кв. м  проживає  4  особи  (він,  дружина,  син, 

дочка), враховуючи наявну у власності сім’ї  3/5 частини трикімнатної   

квартири  житловою  площею  40,30 кв. м  за  адресою:  ***. 

 

        3.2. Гр. Жолтані  Софії  Олександрівні,    працівниці   ТОВ   «БАЗА»,    яка  

зареєстрована   із    сім’єю   у   двокімнатному   будинку по ***,  де на житловій 

площі 42,00 кв. м  проживає  8 осіб,   враховуючи   наявну  у власності частину 

квартири за договором  іпотеки за адресою: ***. 

 

                                 4.  Зняти з квартирного обліку:  

 

            Гр.  Давиденка Володимира Віталійовича, сім’ю внутрішньо переміщеної 

особи  з  числа  учасників бойових дій (учасник АТО), враховуючи   придбання    

квартири  за  адресою:  ***, загальною площею 80,70 кв. м, житловою площею 

44,50 кв. м.  

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

        На квартирному обліку сім’я перебувала з 23.05.2018 р. 

        Квартира  придбана   за   рахунок   грошової   компенсації  за  належні   для 

отримання  жилі   приміщення   на   виконання  постанови   Кабінету   Міністрів 

України  18.04.2018   № 280    «Питання    забезпечення     житлом    внутрішньо 

переміщених  осіб,    які  захищали  незалежність,  суверенітет та територіальну 

цілісність України». 

        Підстава:      лист  департаменту  праці  та  соціального  захисту  населення 

17.09.2019 № 34.05.01-05/3457. 

 

           5.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на заступника  міського  

голови В. Гомоная.    

 

 


