
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.10.2020     Ужгород                    № 397 

 

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. Галуненка Сергія Олександровича,  інженера-технолога на ТзОВ 

завод «Флекстронікс ТзОВ»,   який  зареєстрований із сім’єю,  як  піднаймач у 

квартирі по ***. 

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

 

1.2.  Гр. Мікеш Вікторію Олександрівну,  2004 р. н, ученицю Бобовищен-

ської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів Мукачівської районної ради,    яка  

зареєстрована  у  будинку  опікуна за  адресою:    ***,  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,   листа  служби  у  справах   дітей 06.10.2020  № 676/23/01-11.             

        Склад сім’ї – 1 особа. 

 

1.3.  Гр. Михальова Дмитра Георгійовича,   2003 р. н,   учня   Львівського 

вищого професійного училища інформаційно-комп’ютерних технологій,   який 



 

 

проживає     у    прийомній     сім’ї     Боркосі    в ***,    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,   листа  служби  у  справах   дітей 12.10.2020  № 685/23/01-11.             

        Склад сім’ї – 1 особа. 

 

                            2.    Внести зміни до списків черговості: 

 

        2.1.  Включити до списку першочерговиків  гр. Щербея Юрія Юрійовича, 

який  перебуває  на  квартирному   обліку  в  загальному  списку  черговості  з 

09.01.2020,  як  учасника  бойових  дій  (учасник ООС).  

Підстава: посвідчення серія УБД № 173782  19.03.2020.   

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

 

         2.2.  У  зв’язку  з  укладенням  шлюбу  внести  зміни  до  облікової  справи 

гр. Ловскої Лідії Юріївни,  яка  перебуває  на  квартирному  обліку  у  загальних  

списках з 28.11.2018 р., і рахувати на обліку  гр. Данч Лідію Юріївну зі складом 

сім’ї – 3 особи (вона, чоловік – гр. Данч Віктор Степанович,   дочка – гр. Ловска 

Юлія Василівна). 

 

3.  Затвердити   рішення  житлово – побутової   комісії,   протокол   № 5  

31.08.2020,  3  стрілецького батальйону військової частини 3002 про  прийняття   

на квартирний облік гр. Білінця Володимира Анатолійовича зі складом сім’ї – 3  

особи   (він,  дружина,  син),    зі  збереженням   часу    перебування   на  обліку   

09.02.2006   та внесенням у список  першочерговиків,  як  учасника бойових дій 

з 18.01.2016. 

          Підстава: лист військової частини 3002 «У» Національної гвардії України 

29.09.2020  № 181. 

 

                               4.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти  на  заступника  міського  

голови  І. Фартушка.       

         

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 


