
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

11.06.2020     Ужгород                    № 223 

 

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. Гецко Світлану Миколаївну, друкарку Ужгородського міськрайон-

ного суду, яка зареєстрована як піднаймач у квартирі по ***. 

         Склад сім’ї – 1 особа. 

 

                1.2. Гр. Бакшу  Сільвію  Степанівну,      тимчасово       непрацюючу,     яка  

зареєстрована  у  будинку по  ***, де на житловій площі 64,10 кв. м   проживає  

22  особи,  із внесенням у списки  першочерговиків,  як  одиноку матір. 

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

 

         1.3. Гр. Брюшиніну Євгенію Михайлівну, фізичну особу – підприємця, яка   

зареєстрована  по  ***,  де на житловій площі 25,50 кв. м  проживає 18 осіб.          

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

 

         1.4. Гр. Сурмай Олександру Ігорівну,  бухгалтера ТОВ «Актіон-2010»,  яка   

зареєстрована   у   однокімнатній   квартирі    по  ***,     де   на  житловій  площі 

12,40 кв. м проживає 5 осіб.   

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

 



 

 

         1.5. Гр. Котубея   Олександра   Васильовича,       інспектора     управління 

патрульної  поліції  в Закарпатській  області Департаменту патрульної  поліції,  

який  зареєстрований у гуртожитку по ***.   

         Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

         1.6. Гр. Щербанича Ігоря Романовича, заступника начальника управління 

патрульної  поліції  в Закарпатській  області Департаменту патрульної  поліції,  

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

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

 

                            2.  Внести зміни до списків черговості: 

 

          2.1. Відповідно до пункту 30  Правил  обліку  громадян,   які  потребують   

поліпшення  житлових  умов  та  надання  їм   житлових   приміщень,   згідно  з 

поданою заявою 14.05.2020  гр. Довганича Володимира Михайловича, у зв’язку  

з  розірванням   шлюбу   виключити   зі   списку  черговості   сім’ю   колишньої 

дружини і рахувати у списках квартирного обліку: 

        - гр. Довганича Володимира Михайловича  –  у  списку   позачерговиків  з 

11.10.2005,  як  особу  з  інвалідністю  III групи  із числа  військовослужбовців, 

які брали участь у бойових діях на території інших держав. 

        Склад сім’ї – 1 особа. 

 

        2.2. Переоформити  черговість  після  смерті  чоловіка   гр. Томашевського 

Казимира Івановича, який перебував у списку   позачерговиків  з 24.10.2019,  як  

особа  з  інвалідністю  ІІ групи  із числа  військовослужбовців,  які брали участь 

у бойових діях на території  інших  держав на дружину – гр. Томашевську  Ніну 

Дмитрівну   (посвідчення на пільги,   встановлені  законодавством  України для 

сімей загиблих (померлих) ветеранів війни серія ААВ № 005662).   

       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. Соценко Надію Степанівну, зі складом сім’ї –  7 осіб. 



 

 

На  квартирному обліку у списку позачерговиків з 30.05.1984. 

 

         3.2. Гр. Посоховського Євгенія Яковича, зі складом сім’ї – 2 особи. 

На квартирному обліку у списку першочерговиків з  31.01.1991. 

 

          3.3. Гр. Бухало Петра Федоровича, зі складом сім’ї –  6 осіб. 

На  квартирному обліку у списку позачерговиків з 10.04.1991.  

 

          3.4. Гр. Шаповалова Леоніда Олександровича, зі складом сім’ї –  3 особи. 

На  квартирному обліку у списку позачерговиків з 29.05.1991.  

 

          3.5. Гр. Давидович Ольгу Вікторівну  –  1 особа. 

На  квартирному обліку у списку позачерговиків з 31.07.1992.  

 

         3.6.  Гр. Матвєєва Юрія Петровича, зі складом сім’ї – 2 особи. 

На квартирному обліку у списку першочерговиків з  02.10.1992. 

 

          3.7. Гр. Василевського Леоніда Тадеушовича, зі складом сім’ї –  3 особи. 

На  квартирному обліку у списку позачерговиків з 30.06.1995. 

 

         3.8. Гр. Закусила Володимира Олександровича, зі складом сім’ї – 2 особи. 

На  квартирному обліку у списку позачерговиків з 11.08.1995.  

  

          3.9. Гр. Шевченка Михайла Дем’яновича, зі складом сім’ї –  3 особи. 

На  квартирному обліку у списку позачерговиків з 27.09.1995.  

 

          3.10. Гр. Федорову Надію Миколаївну –  1 особа. 

На  квартирному обліку у списку позачерговиків з 28.01.1998.  

 

          3.11. Гр. Сташкевича Миколу Дмитровича, зі складом сім’ї –  3 особи. 

На  квартирному обліку у списку позачерговиків з 04.11.1998.  

 

          3.12. Гр. Мартиненка Петра Миколайовича, зі складом сім’ї –  2 особи. 

На  квартирному обліку у списку позачерговиків з 26.08.1999.  

 

          3.13. Гр. Субіна Михайла Семеновича, зі складом сім’ї –  4 особи. 

На  квартирному обліку у списку позачерговиків з 29.06.2000.  

 

          3.14. Гр. Нестерчук Наталію Володимирівну, зі складом сім’ї –  2 особи. 

На  квартирному обліку у списку позачерговиків з 26.09.2001. 

 

          2.15. Гр. Андрухіва Володимира Петровича, зі складом сім’ї –  3 особи. 



 

 

На  квартирному обліку у списку позачерговиків з 16.06.2004. 

 

         3.16.  Гр. Головльова Валерія Михайловича, зі складом сім’ї – 2 особи. 

На квартирному обліку у списку першочерговиків з  28.09.2005. 

 

         3.17.  Гр. Бисагу Тараса Юрійовича, зі складом сім’ї – 3 особи. 

На квартирному обліку у списку позачерговиків з  13.09.2006. 

 

         3.18. Гр. Ротмістренка Михайла Володимировича – 1 особа.  

На квартирному обліку у списку позачерговиків з  24.02.2010. 

 

3.19. Гр. Опаленика Михайла Михайловича, зі складом сім’ї – 4 особи. 

 На квартирному обліку у списку позачерговиків з  19.03.2014. 

 

                                4.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти  на  заступника  міського  

голови  І. Фартушка.       

         

 

Міський  голова                                                                         Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 


