
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

23.09.2020                   Ужгород                              № 345 

 

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. Гичку Михайла Юрійовича,    електрика  ДВНЗ   «Ужгородський  

національний  університет»,   який  зареєстрований  із  сім’єю у гуртожитку по 

вул. ***.   

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

 

                            2.    Внести зміни до списків черговості: 

 

        2.1.  Включити до списку позачерговиків гр. Зубача Сергія Анатолійовича   

як особу,  яка отримала інвалідність ІІ групи,  із  числа  учасників  бойових  дій 

(учасник АТО). 

       Підстава: посвідчення серія А № 002561  10.09.2020. 

       У  списку   першочерговиків,    як  учасник   бойових   дій   (учасник   АТО) 

перебуває з 05.02.2019.  

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

 

     2.2.  Виключити  зі  списку  позачерговиків  гр. Товта Крістіана Юрійовича, 



 

 

    який перебуває на квартирному обліку з 21.02.2018, як особа з інвалідністю  III 

групи з числа учасників бойових дій  (учасник АТО),  у  зв’язку  з  закінченням 

терміну дії посвідчення: серія Є № 014429 від 30.01.2019.  

Включити до списку першочерговиків гр. Товта Крістіана Юрійовича, як  

учасника бойових дій (учасник АТО)  з  21.02.2018.    

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

       2.3.  Виключити  зі  списку  позачерговиків  гр. Бєлого Сергія Сергійовича,    

який  перебуває на квартирному  обліку  з  30.07.2018,  як особа з інвалідністю  

III групи з числа учасників бойових дій (учасник АТО), у зв’язку з закінченням 

терміну дії посвідчення: серія Б № 473418 від 17.10.2017.   

Включити до списку першочерговиків  гр. Бєлого Сергія Сергійовича,  як  

учасника бойових дій (учасник АТО) з 30.07.2018.    

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

 

       2.4.  Беручи до уваги зміну групи інвалідності рахувати гр. Несенюка Ігоря  

Івановича  у  списку  позачерговиків   (з  16.02.2011),  як  особу,   яка  отримала 

інвалідність ІІ групи, із числа військовослужбовців, які брали участь у бойових 

діях на території інших держав.  Внести до складу сім’ї дружину – гр. Несенюк 

Світлану Мигалівну та сина гр. Несенюка Іллю Ігоровича.       

        Підстава: посвідчення серія А № 002557   01.09.2020  та  заява 11.09.2020. 

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

     

                               3.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти  на  заступника  міського  

голови  І. Фартушка.       

         

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 

 

 


