
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

02.12.2020     Ужгород                    № 424 

 

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. Тімовку  Єву  Федорівну,   2004 р. н,    ученицю  Ужгородського 

                        вищого комерційного училища КНТЕУ, яка зареєстрована  у  будинку  опікуна 

за    адресою:   ***,     м.  Ужгород,    як   дитину,    позбавлену     батьківського 

піклування, із  включенням у список 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 16.10.2020  № 712/23/01-11.             

        Склад сім’ї – 1 особа. 

 

         1.2. Гр. Сладковського Миколу Івановича, військовослужбовця в/ч А 1778, 

який  зареєстрований   по   ***,   із включенням у список першочерговиків,    як 

учасника бойових дій (учасник АТО). 

         Підстава:   посвідчення серія АА № 306497 від 19.04.2017.     

         Склад сім’ї  –  1 особа. 

         1.3. Гр. Яворського  Віталія  Івановича,      фітнес  –  тренера     у     ФОП 

Гавшинського  О.  Е.,      який   зареєстрований    у  двокімнатній   квартирі   по  

***,  де на житловій площі 34,30 кв. м проживає 7 осіб.  



 

 

         Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

         1.4. Гр. Готру Михайла Михайловича,   помічника  майстра  ТОВ  «Ядзакі 

Україна», який зареєстрований  із сім’єю у трикімнатній квартирі по *** ,   де 

на житловій площі 37,80 кв. м проживає 8 осіб.  

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

 

          1.5. Гр. Гайдучка Івана Михайловича, тимчасово непрацюючого,    який   

зареєстрований   із  сім’єю  в   однокімнатній    квартирі   житловою   площею  

16,50 кв. м. по ***.  

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

 

 1.6.  Гр. Сілінського   Максима  Володимировича,  2004 р. н,   учня   ДНЗ 

«Ужгородський центр професійно – технічної  освіти»,  який  зареєстрований  у   

будинку бабки за адресою:   ***,   як дитину-сироту,   із  включенням  у  списки  

поза черговиків   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, листів служби у справах дітей 17.11.2020  № 804/23/01-11 

та ДНЗ «Ужгородський центр професійно-технічної освіти» 16.11.2020 № 626.             

        Склад сім’ї – 1 особа.         

 

2. Внести зміни до списків черговості: 

 

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

гр. Бакші Сільвії Степанівни,  яка  перебуває  на  квартирному  обліку  у списку 

першочерговиків   з  11.06.2020 р.,    і  рахувати   на  обліку   гр. Юнкер Сільвію 

Степанівну   зі   складом   сім’ї  –  2  особи   (вона,   дочка  –  гр. Бакша Вікторія 

Василівна). 

 

                  2.2.  До   складу   сім’ї   гр. Довганинець   Мирослави   Славківни,      яка   

перебуває   на  квартирному   обліку   у   загальному    списку   з     23.12.2019,   

включити сина – гр. Довганинця Артема Вікторовича, 2020 р. н. 

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

 

                                  3.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти  на  заступника  міського  

голови  І. Фартушка.       

  

Міський  голова                                                                            Богдан АНДРІЇВ 

 


