
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

11.03.2020     Ужгород                    № 134 

 

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. Климпуша Максима Васильовича,  1998 р. н,  тимчасово непрацю-

ючого,    який  зареєстрований  по  ***  із включенням у список позачерговиків 

на підставі статті 46 Житлового  кодексу та пункту 15 Правил обліку громадян,  

які потребують поліпшення житлових умов та надання їм житлових приміщень,    

як  сім’ю  особи з числа  дітей, позбавлених батьківського піклування. 

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

 

         1.2. Гр. Биркович Вікторію Іванівну,  вчителя початкових класів Ужгород-

ської  загальноосвітньої школи I-III ступенів № 9, яка  зареєстрована  із  сім’єю  

у однокімнатній  квартирі  по  ***, де  на житловій площі 24,90 кв. м  проживає 

5 осіб,   із включенням у список  першочерговиків, враховуючи пільгу 

(народження дітей – близнюків). 

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

 

         1.3. Гр. Гулан Ольгу Вікторівну,  працівницю  ПМП  «Телерадіокомпанія 

Даніо»,  яка   зареєстрована   із  сім’єю  у  однокімнатній   квартирі  житловою 

площею 12,20 кв. м  по  ***.   

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



 

 

         1.4. Гр. Андрущакевича  Руслана  Степановича,        оперуповноваженого 

управління  стратегічних  розслідувань в Закарпатській  області   Національної 

поліції України,   який зареєстрований із  сім’єю  у  двокімнатній  квартирі   по   

***,  де на житловій площі 31,70 кв. м проживає 7 осіб,  із  включенням   у   

список    першочерговиків,      як   учасника   бойових   дій  (учасник ООС).  

Підстава:  посвідчення серія МВ № 023214 від 25.05.2015.   

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

 

        1.5. Гр. Касич Руслану Іванівну, тимчасово непрацюючу, яка зареєстрована    

із   сім’єю  у  двокімнатній  квартирі  по  ***,  де  на житловій площі 34,30 кв. м  

проживає 7 осіб.      

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

 

                             2.  Внести зміни до списків черговості: 

 

        2.1. До складу сім’ї гр. Звездьонкіна Ігоря Анатолійовича,  який перебуває 

на  квартирному  обліку  у  списку  позачерговиків  з  13.06.2017,  як   учасник   

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

військової  служби  в  зоні  АТО, у зв’язку з одруженням  включити  дружину – 

гр. Ковальову Інну Петрівну та її дочку гр. Ковальову Анастасію Олександрів-

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

 

        2.2.  До  складу  сім’ї   гр. Гудан Марини Миколаївни,   яка  перебуває  на 

квартирному  обліку  у  загальному  списку  з   27.12.2013,   включити  дочок –  

Гудан Софію, 2014 р. н.  та   Гудан Ганну, 2016 р. н.   

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

 

                2.3.  До  складу   сім’ї   гр. Бабуки Тетяни Василівни,    яка   перебуває  на   

квартирному обліку у загальному списку з 21.11.2012,  у списку першочерго-

виків   (одинока  мати)   з  13.04.2016,   включити  сина  –  гр. Бабуку  Артема 

Сергійовича, 2017 р. н. 

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

 

         2.4.  Включити   до   списку   першочерговиків    гр. Кречка   Володимира 

Володимировича, який перебуває на квартирному   обліку в загальному списку  

черговості з 25.09.2019,  як  учасника  бойових  дій  (учасник ООС).  

Підстава: посвідчення серія МВ № 032779 від 10.01.2020.   

         Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

         2.5.  До  складу сім’ї  гр. Бондаренко  Світлани  Володимирівни,  яка пере- 

буває  на  квартирному   обліку  у  загальному   списку  з  15.02.2012  включити 

дочку –  Бондаренко Софію Вадимівну, 2016 р. н.    



 

 

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

 

         2.6.  Включити   до   списку   першочерговиків   сім’ю  гр. Пукшин Оксани 

Михайлівни,   яка   перебуває  на  квартирному    обліку  в  загальному    списку  

черговості з 28.08.2002 (інвалід ІІ групи загального захворювання).  

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

 

                2.7.  До  складу   сім’ї   гр. Сливки Марини Василівни,   яка   перебуває  на   

квартирному   обліку  у   списку   першочерговиків  з   05.10.2011,    включити  

сина  –  Сливку Михайла Михайловича, 2018 р. н. та дочку – Сливку Ангеліну 

Михайлівну, 2015 р. н. 

       Склад сім’ї – 8 осіб (вона, чоловік 3 сини, 3 дочки). 

 

        2.8.  Включити    до    списку    першочерговиків    гр.  Форкоша     Дениса 

Васильовича,  який  перебуває  на  квартирному   обліку  в  загальному  списку  

черговості з 06.07.2011,  як  учасника  бойових  дій  (учасник ООС).  

Підстава: посвідчення серія УБД № 442086 від 10.09.2018.   

         Склад сім’ї  –  1 особа. 

    

                                  3. Зняти з квартирного обліку: 

 

           Відповідно  до  статті 40  Житлового кодексу та пунктів  25, 26  Правил 

обліку громадян,   які  потребують  поліпшення  житлових  умов та надання  їм  

житлових приміщень, у зв’язку із забезпеченістю середнім розміром   житлової  

площі   (по  м. Ужгороду – 9 кв. м   на  члена  сім’ї);   відсутністю  підстав   для  

надання   інших   житлових   приміщень;   зі  зняттям  з  державної  реєстрації у 

м. Ужгороді; відсутністю  будь-якої  інформації про зміну місця проживання та  

склад  сім’ї  черговика  (понад  п’ять  років),    зняти  з  квартирного  обліку  та 

виключити зі списків черговості таких громадян:   

 

         3.1. Гр. Пуйзак Альону Степанівну – 1 особа. 

На квартирному обліку у списку позачерговиків з  24.09.2014. 

 

         3.2.  Гр. Драбов Лесю Михайлівну, зі складом сім’ї – 4 особи. 

На квартирному обліку у загальному списку  з  23.06.2010. 

 

          4.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на заступника  міського  

голови І. Фартушка.    

 

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 


