
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 24.07.2019     Ужгород                   № 258 

 

 

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. Гвоздака Миколу Миколайовича, керуючого магазином ТОВ 

«СІЛЬПО-ФУД», який зареєстрований із сім’єю у двокімнатній квартирі по 

***, де на житловій площі 22,00 кв. м. проживає 6 осіб. 

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

  

  1.2. Гр. Горвата Олександра Сергійовича, 2003 р. н, вихованця *** 

загальноосвітньої школи - інтернату І – ІІ ступенів, як дитину позбавлену 

батьківського піклування, із включенням у списки позачерговиків 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.  

Склад сім’ї – 1 особа. 

  Підстава: Лист служби у справах дітей Ужгородської міської ради 26.06.2019 

№ 416/23. 

   1.3. Гр. Варгу Анатолія Михайловича, начальника конструкторського бюро 

СП ТОВ «Техніка», який зареєстрований із сім’єю у однокімнатній квартирі  

житловою площею 15,60 кв. м по ***. 



 

 

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

  

  1.4. Гр. Медулича Олександра Вікторовича, тимчасово непрацюючого, який 

зареєстрований із сім’єю у трикімнатній квартирі по ***, де на житловій площі 

39,70 кв. м проживає 9 осіб, із включенням у списки першочерговиків, як 

учасника бойових дій (учасник АТО).  

Підстава: посвідчення серія АА № 306257 від 29.03.2017.  

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

  

  1.5. Гр. Чернову Галину Володимирівну, фізичну особу – підприємця, яка 

зареєстрована із сім’єю у трикімнатній квартирі по ***, де на житловій площі 

40,70 кв. м проживає 7 осіб. 

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

  

  1.6. Гр. Василечка Тараса Володимировича, працівника ТОВ «Фінансова 

компанія Магнат», який зареєстрований у трикімнатній квартирі по ***, де на 

житловій площі 40,70 кв. м проживає 7 осіб.  

Склад сім’ї – 1 особа. 

  

  2. Внести зміни до списків черговості: 

  

  2.1. До складу сім’ї гр. Семенюка Вадима Олексійовича, який перебуває на 

квартирному обліку у списку першочерговиків з 27.01.2016 р., включити 

дочку – гр. Семенюк Вероніку Вадимівну, 2019 р. н.  

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

  

  2.2. Гр. Семена Юрія Йосиповича рахувати у списку першочерговиків, як 

учасника бойових дій (учасник АТО) з 25.06.2019. 

Підстава: посвідчення серія МВ № 023267 від 15.09.2015.  

  

  3. Затвердити рішення житлової комісії Управління державної служби України 

з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області (протокол № 33 від 

04.07.2019), відповідно до листів № 02/22/2478, № 02/22/2479, № 02/22/2480 від 

04.07.2019 про прийняття на квартирний облік:  

   

  - гр. Брийовського Андрія Юрійовича зі складом сім’ї – 1 особа; 

  

  - гр. Гайченю Олександра Володимировича включити до списку першочер-

говиків, як учасника бойових дій (учасник АТО) зі складом сім’ї – 5 осіб (він, 

дружина, дочка, 2 сини). 

Підстава: посвідчення серія УБД № 167876 від 05.11.2015 р. 



 

 

В загальних списках черговості з 02.03.2006;  

  

  - гр. Шалаєнка Сергія Миколайовича рахувати у списку першочерговиків, як 

учасника бойових дій (учасник АТО) зі складом сім’ї – 5 осіб (він, дружина, 

дочка, 2 сини). 

Підстава: рапорт, посвідчення серія АБ № 582286 від 27.09.2004 р. 

У списку першочерговиків з 06.04.2007.  

   

  4. 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 зняттям з державної реєстрації у місті 

Ужгород, зняти з квартирного обліку та виключити зі списків черговості сім’ї 

таких громадян: 

  

  4.1. Ігнатюка Івана Павловича, зі складом сім’ї – 5 осіб. 

На квартирному обліку у загальному списку з 31.01.1989. 

  

  4.2. Заголи Катерини Іванівни, зі складом сім’ї – 3 особи. 

На кооперативному обліку у загальному списку з 27.10.2010. 

  

  5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського  

голови Гомоная В. В.  

  

  

Міський голова          Б. АНДРІЇВ 

  

  
  

 


