
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.02.2021     Ужгород                    № 105 

 

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. Савулу Ярослава Івановича,  який зареєстрований як піднаймач у 

однокімнатній квартирі по ***,  із  включенням у списки   позачерговиків,  як  

особу  з інвалідністю  III групи з числа учасників бойових дій (учасник АТО).         

          Підстава:  посвідчення серія Б № 473178 від 18.09.2019.   

Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

         1.2.   Гр. Туряницю  Марію  Вікторівну,         службовця    територіального 

управління Служби судової охорони у Закарпатській області, яка  зареєстрована      

у гуртожитку по ***.   

         Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

1.3.  Гр. Каптура  Віталія  Вячеславовича,   2004 р. н,    учня    Іршавського 

ліцею  № 1,  вихованця  прийомної   сім’ї  Ізай   будинку  сімейного  типу,    що    

знаходиться  за  адресою:    ***,   як дитину - сироту,  із  включенням  у  список  

поза черговиків   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,   листів служби у справах дітей   27.01.2021 

 № 75/23/01-11.             



        Склад сім’ї – 1 особа.     

 

         1.4. Гр. Каширіну Тетяну Анатоліївну,   особу,  позбавлену   батьківського 

піклування,  яка  зареєстрована у двокімнатній  квартирі по ***, де на житловій 

площі 29,40 кв. м проживає 7 осіб. 

         Із включенням у загальний список черговості з врахуванням  належної  їй 

1/6 частки  власності  за  зазначеною   адресою   (витяг  з  державного   реєстру 

речових прав на нерухоме майно  29.01.2021).    

          Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

         1.5. Гр. Каширіну Анастасію Анатоліївну, особу, позбавлену батьківського 

піклування,  яка  зареєстрована  у  двокімнатній квартирі по ***, де на житловій 

площі 29,40 кв. м проживає 7 осіб. 

         Із включенням у загальний список черговості з врахуванням  належної  їй 

1/6 частки  власності  за  зазначеною   адресою   (витяг  з  державного   реєстру 

речових прав на нерухоме майно  29.01.2021).    

          Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

          1.6.   Гр. Смагу Василя Михайловича,   фізичну  особу – підприємця, який  

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

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

           

          1.7.   Гр. Кость Володимира Богдановича,    фізичну  особу – підприємця, 

який  зареєстрований  у власному будинковолодінні по ***, б. 23, як піднаймач.   

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

 

2. Внести зміни до списку черговості: 

 

                  2.1.  До складу сім’ї  гр. Стародубцева Ігоря Ігоровича,   який   перебуває    

на квартирному обліку у списку першочерговиків (учасник АТО) з 23.12.2019,   

включити дочку – гр. Стародубцеву Катерину Ігорівну, 2020 р. н. 

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

 

                  2.2.  До складу сім’ї  гр. Балли Сергія Михайловича,   який     перебуває    

на квартирному обліку у списку першочерговиків (учасник АТО) з 03.05.2017,   

включити сина – гр. Баллу Микиту Сергійовича, 2019 р. н. 

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

 

           2.3. До складу  сім’ї  гр. Полтавської Юлії Дмитрівни,  яка  перебуває  на   

квартирному  обліку  у загальному  списку черговості  з  13.09.2017,  включити  

чоловіка  –  гр. Полтавського  Сергія  Олександровича  із  внесенням до списку 

першочерговиків,  як учасника бойових дій (учасник АТО). 

Підстава:   посвідчення серія УБД № 136836   30.10.2015, заява  30.01.2021.   

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



      

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

таких громадян: 

 

          3.1. Гр. Пастера Антона Ігоровича, внутрішньо переміщену особу  з  числа  

учасників   бойових   дій   (учасник АТО),  враховуючи  придбання квартири за 

адресою:   ***,    житловою   площею 41,30 кв. м, загальною – 55,50 кв. м.  

          На квартирному обліку перебував з 23.08.2018. 

        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 соціальної політики 29.01.2021 № 34.05.01-

05/372, витяг  з  державного  реєстру  речових  прав  на  нерухоме  майно  про 

реєстрацію права власності  27.01.2021. 

 

            3.2. Гр. Донова  Родіона  Золтановича,  особу  з  числа  дітей,   

позбавлених батьківського   піклування,     враховуючи   придбання   квартири   

за   адресою:  ***,    житловою   площею 29,80 кв. м, загальною – 42,80 кв. м.  

          На квартирному обліку перебував з 01.04.2015. 

        Квартира  придбана відповідно до Порядку  та  умов  надання  у  2019 році 

субвенції з державного бюджету місцевим  бюджетам на проектні, будівельно – 

ремонтні  роботи,  придбання  житла  та  приміщень  для  розвитку  сімейних та  

інших   форм   виховання,   наближених   до сімейних, та забезпечення  житлом  

дітей - сиріт,  дітей,  позбавлених   батьківського  піклування,   осіб  з  їх  числа,   

затвердженого постановою Кабінету  Міністрів   України   15.11.2017 р.  № 877  

(в  редакції постанови   КМУ   від   26.06.2019 р.  № 616),     

        Підстава: лист Ужгородського міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей  та  молоді  12.01.2021 № 01-18/10,  витяг  з державного  реєстру  речових  

прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  06.10.2020. 

 

         3.3. Гр. Степанову  Наталію  Іванівну   та   сина   гр. Степанова   Валерія 

Олеговича,  у  зв’язку зі смертю  (18.02.2019  та  29.10.2020).      

        На квартирному обліку перебували у загальному списку з 20.02.1990.           

  

                                  4.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти  на  заступника  міського  

голови  І. Шимона.       

   

       

 

Міський  голова                                                                            Богдан АНДРІЇВ 

 


