
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

27.03.2019     Ужгород                  № 111 

 

 

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. Соханича Тараса Івановича, співробітника Головного управління 

Національної поліції в Закарпатській області,  який  зареєстрований у  однокім-

натній   квартирі  по  ***,   де  на  житловій   площі 16,80 кв. м  проживає 6 осіб. 

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

 

         1.2. Гр. Бондаренко Світлану Володимирівну, фізичну особу–підприємця, 

яка  зареєстрована у однокімнатній квартирі по ***, де на житловій площі 17,60 

кв. м  проживає 6 осіб. 

Склад сім’ї  –  3 особи (вона, 2 дочки). 

 

        1.3. Гр. Коцана Василя Васильовича,    директора   комунального   закладу 

«Закарпатський музей народної архітектури та побуту», який зареєстрований у 

гуртожитку по  ***. 

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

 

          1.4. Гр. Тушканова Павла Ігоровича, співробітника Головного управління 

Національної поліції в Закарпатській області,   який  зареєстрований із сім’єю у 

двокімнатному    приватному    будинковолодінні  по ***,    житловою площею 

39,20 кв. м,   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 УБД № 145887 від 18.11.2015 р.   

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

 

        2.  Внести зміни до списків черговості: 

 

        2.1. Включити до списку першочерговиків гр. Григу Ангеліну Михайлівну,         

яка перебуває  на квартирному обліку в загальних списках черговості з 

05.02.2019 р., як одиноку  матір,  заява  від 21.02.2019 р.   

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

 

        2.2. До складу сім’ї  гр. Мокіної Іраіди Олександрівни,   яка  перебуває  на   

квартирному обліку у загальних списках черговості  з 30.03.1990 р.,  включити  

онуків – гр. Мокіна Дмитра  Васильовича,  2011 р. н    та   гр. Мокіна  Крістіана 

Васильовича, 2015 р. н. 

Склад сім’ї – 10 осіб (вона, 3 сини, дочка, 5 онуків). 

 

         2.3. До  складу  сім’ї  гр. Кашкової  Інни  Степанівни,    яка  перебуває  на   

квартирному обліку у загальних списках черговості  з 17.03.2004 р.,  включити  

дочку – гр. Кашкову Марію Євгенівну,  2018 р. н. 

Склад сім’ї – 7 осіб (вона, 5 дочок, син). 

 

           3.  Відмовити в прийнятті на квартирний облік: 

 

        Гр. Мадяру Василю Васильовичу,   співробітнику Головного управління 

Національної   поліції  в  Закарпатській  області,   який   проживає  із  сім’єю  у     

трикімнатній  власній  квартирі  по  ***,  де  на  житловій площі  36,30  кв. м   

зареєстровано  6  осіб  (він,  дружина,  2 дочки,  син, сестра дружини),  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.  

 

         4.  Затвердити рішення житлової комісії  Управління   державної служби 

України з надзвичайних  ситуацій у Закарпатській  області  про  прийняття  на 

квартирний облік та внесення змін :    

                                       Протокол № 27 від 13.03.2019 

-  гр. Цанька Юрія Васильовича   зі   складом   сім’ї  –  3 особи    (він, дружина,    

дочка). 

            Протоколи  № 15 від 12.06.2015, № 2 від 09.07.2018, № 27 від 13.03.2019                                            

-  гр. Матолу Василя Васильовича   зі   складом  сім’ї – 4 особи   (він,  дружина, 

2 сини) із  внесенням  у  списки  першочерговиків  як  учасника бойових дій.    



         

          Підстава:  листи  Управління   державної служби України з надзвичайних  

ситуацій у Закарпатській області 14.03.2019  № 02/22/971, № 02/22/972.            

    

         5. Зняти з квартирного обліку: 

 

         5.1. Відповідно до Порядку  надання державної підтримки та забезпечення    

громадян  доступним житлом  затвердженого    Постановою Кабінету  Міністрів 

України 10.10.2018 № 819  «Деякі  питання  забезпечення громадян   доступним   

житлом»   (п. 16)   та    листа    № 65  06.03.2019  Закарпатського   регіонального    

управління   Державної   спеціалізованої   фінансової   установи    «Державний  

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

використанням   державної   підтримки  та  забезпеченням  доступним  житлом,   

зняти  з  квартирного   обліку  та  виключити  зі  списків   черговості  наступних 

громадян: 

  

   -  Гр. Марчишака Миколу Миколайовича. На квартирному обліку перебував з 

12.08.2015 р. 

 

      -  Гр. Погорєлову Олену Леонідівну.  На  квартирному  обліку  перебувала   

з 12.07.2017 р. Склад сім’ї – 3 особи. 

  

   -  Гр. Халахана Руслана Юрійовича.   На   квартирному  обліку  перебував  з 

25.07.2007 р. 

 

        5.2. Відповідно до Постанова Кабінету Міністрів України 02.09.2015 № 728 

«Деяки питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян» 

у зв’язку із здійсненням виплат компенсації за належні для отримання житлові 

приміщення, зняти  з  квартирного  обліку  та  виключити зі списків  черговості  

наступних громадян: 

 

   -  Гр. Абрашкевич Зою Миколаївну.   На  квартирному  обліку  перебувала  з 

03.09.1993 р. Склад сім’ї – 2 особи. 

 

   -  Гр. Бандарчука Віталія Андрійовича. На  квартирному  обліку  перебувала з  

15.09.2011 р. Склад сім’ї – 3 особи. 

 

-  Гр. Шталь Віктора Васильовича.     На   квартирному   обліку   перебував   з 

16.09.2011 р. Склад сім’ї – 4 особи. 

 

   -  Гр. Волошина Дениса Вікторовича.   На  квартирному  обліку  перебував  з 

18.02.2015 р. Склад сім’ї – 1 особа. 

 

   -  Гр. Солощенка Василя Васильовича.  На кооперативному обліку  перебував  

з 28.07.2004 р. Склад сім’ї – 4 особи. 



           

         6.   Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на заступника  міського  

голови Гомоная В. В.    

 

Міський  голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 

 


