
            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. Куцу Михайла Анатолійовича, 2002  р. н, студента Ужгородського  

торговельно-економічного коледжу, який  зареєстрований  в квартирі  опікуна  за  

адресою:  ***, як дитину, позбавлену батьківського  піклування,   із  включенням  

у  список  позачерговиків на підставі ст. 46  Житлового  кодексу,    п. 15   Правил   

обліку   громадян,   які  потребують  поліпшення  житлових  умов та  надання  їм 

житлових  приміщень. 

          Підстава:  лист   служби   у   справах   дітей   Ужгородської   міської  ради 

23.09.2019  № 589/23-23. 

         Склад сім’ї – 1 особа. 

 

         1.2. Гр. Ломакіна    Антона    Юрійовича,    який   проживає  по   ***,   як  

внутрішньо  переміщену  особу з числа учасників бойових дій  (учасник АТО). 

        Підстава:  пункт  13  пп  8   Правил   обліку   громадян,    які    потребують 

поліпшення житлових умов та надання їм житлових  приміщень  (зі змінами  та 

доповненнями), посвідчення серія АБ № 231656  від  16.09.2015.   

        Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

         1.3. Гр. Стреніцького   Романа   Валентиновича,         військовослужбовця 

військової  частини  3002, який зареєстрований по ***, із включенням у список    

першочерговиків, як учасника бойових  дій   (учасник АТО). 



          Підстава:  посвідчення серія АБ № 008034 від 22.04.2015 р.   

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

 

           1.4. Гр. Степана Івана Петровича,   пенсіонера,  який   зареєстрований   у 

гуртожитку  по  ***,   із  включенням   у  список  першочерговиків, як учасника 

бойових дій (учасник АТО).  

          Підстава:  посвідчення серія УБД № 173426 від 05.07.2019 р.   

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

 

          1.5. Гр. Томашевського  Казимира   Івановича,   який    зареєстрований   у 

двокімнатній  квартирі житловою  площею  28,79 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 Є № 037647 від 14.01.2009 р.   

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

 

         2.  Внести зміни до списків черговості: 

 

                  До складу сім’ї гр. Чернової Галини Володимирівни,   яка   перебуває  на   

квартирному  обліку  у  загальних    списках  з   24.07.2019 р.,   включити  сина 

гр. Чернова Романа Дмитровича, 2019 р. н.,  із  внесенням у списки  першочер-

говиків, як  багатодітну сім’ю. 

         Склад сім’ї – 5 осіб (вона, чоловік, дочка, 2 сини). 

 

           3.  Зняти з квартирного обліку та  виключити  зі  списків  черговості  сім’ї 

таких громадян: 

 

          3.1. Гр. Соломенцева Володимира Юрійовича, зі складом сім’ї – 4 особи. 

На квартирному обліку перебував у списку першочерговиків з  26.03.1997. 

 

          3.2. Гр. Кафарова Расіма Беюк-Ага огли. 

На квартирному обліку перебував у списку позачерговиків з  29.01.2014. 

          

           4.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на заступника  міського  

голови В. Гомоная.    

 

 


