
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

27.11.2019     Ужгород                   № 444 

 

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. Сотак Ганну Володимирівну, бухгалтера навчально - методичного 

центру цивільного  захисту та  безпеки  життєдіяльності Закарпатської  області, 

яка зареєстрована у двокімнатній квартирі по ***,  де на житловий площі 29,70 

кв. м. проживає 6 осіб.   

          Склад сім’ї  –  3 особи (вона, чоловік, син). 

 

         1.2. Гр. Вариводу Олексія Миколайовича,  військовослужбовця в/ч А 1778, 

який      зареєстрований  у  гуртожитку    по    ***,    із    включенням  у  списки 

позачерговиків,  як особу з інвалідністю  ІІ групи з числа учасників бойових дій 

(учасник АТО).         

          Підстава:   посвідчення серія А № 002498 від 28.10.2019.   

          Склад сім’ї  –  4 особи (він, дружина, син, дочка). 

 

         1.3. Гр. Алексій Руслану Василівну,   головного   спеціаліста    управління 

державної    реєстрації    Головного   територіального    управління    юстиції   в 

Закарпатській області, яка зареєстрована у гуртожитку по ***.   

          Склад сім’ї  –  3 особи (вона, чоловік, син). 



 

 

 

 

         1.4. Гр. Дудаша Вячеслава Михайловича, водія ПП «ШІК-ТРАНС», який 

зареєстрований  у  однокімнатній  квартирі  житловою площею 17,00 кв. м. по  

***.    

          Склад сім’ї  –  5 осіб (він, мати, дружина, 2 сини). 

 

       1.5. Гр. Туряницю Андрія Юрійовича, інструктора ЛФК КП «Ужгородська 

міська дитяча клінічна лікарня», який зареєстрований  у двокімнатній квартирі 

по ***,    де  на  житловій  площі  29,70 кв. м проживає 5 осіб,  із включенням у 

списки    першочерговиків         (особа   з   інвалідністю   ІІ   групи    загального 

захворювання).  Посвідчення  ААГ  № 194104   20.02.2019,  довідка ЛЛК № 85/9 

29.10.2019).  

       Склад сім’ї – 1 особа. 

 

       1.6. Гр. Гливу Михайла Васильовича,   водія ТОВ «Паннонія Авто-Центр»,   

який   зареєстрований  у  двокімнатній  квартирі  по  ***, де на житловій площі 

27,50 кв. м проживає 8 осіб, із включенням у списки першочерговиків як 

багатодітну сім’ю. 

       Склад сім’ї  –  5 осіб (він, дружина, дочка, 2 сини). 

 

       1.7. Гр. Ціпіньо   Мар’яну   Володимирівну,     викладача     Ужгородського 

торговельно – економічного  інституту,  яка  із сім’єю  зареєстрована у  двокім-

натній  квартирі  житловою  площею  29,30 кв. м   по  ***,        із включенням у 

списки першочерговиків як багатодітну сім’ю. 

        Склад сім’ї  –  5 осіб (вона, чоловік, дочка, 2 сини). 

 

1.8. Гр. Юр’єва Олександра Олександровича,  2001 р. н,   учня   багатопро-

фільного ліцею «Інтелект» ЗОШ І-Ш ступенів № 11,  який    зареєстрований по 

***,     як    внутрішньо    переміщену   особу   з   числа     дітей      позбавлених   

батьківського піклування, відповідно до частини 9 статті 11    Закону  України  

«Про  забезпечення  прав  і  свобод  внутрішньо переміщених осіб» (зі змінами 

та доповненнями) із включенням у списки позачерговиків.  

        Склад сім’ї – 1 особа. 

 

         1.9. Гр. Куцик  Віталію  Михайлівну,       головного    спеціаліста    служби 

персоналу  та  спецроботи  Ужгородської  міської  ради,   яка  зареєстрована  як  

піднаймач у однокімнатній квартирі житловою площею 14,60 кв. м  по  ***.    

         Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

1.10. Гр. Баркасі Сандру Іштванівну, 2002 р.н, ученицю ЗОШ І-Ш ступенів 

смт.  Великий  Березний,    яка   зареєстрована  в  будинку   сімейного   типу   за 



 

 

адресою:   ***, як дитину, позбавлену батьківського піклування, із  включенням   

у   список    позачерговиків   на   підставі   ст. 46       Житлового  кодексу,   п. 15  

Правил  обліку  громадян,   які  потребують   поліпшення   житлових   умов   та 

надання їм житлових  приміщень. 

          Підстава:  лист   служби   у   справах   дітей   Ужгородської   міської  ради    

 19.11.2019  № 734/23. 

         Склад сім’ї – 1 особа. 

 

         2.  Зняти з квартирного обліку та  виключити  зі  списків  черговості  сім’ї 

таких громадян: 

 

          2.1. Гр. Миронова Євгена Володимировича, сім’ю внутрішньо переміщеної 

особи  з  числа  учасників бойових дій (учасник АТО),  враховуючи   придбання    

будинку за адресою: ***,   житловою площею 54,15 кв. м,    загальною   площею 

127,30 кв. м.  

  Склад сім’ї – 4 особи (він, дружина, син, дочка). 

        На квартирному обліку сім’я перебувала з 23.08.2018. 

        Квартира  придбана   за   рахунок   грошової   компенсації  за  належні   для 

отримання  жилі   приміщення   на   виконання  постанови   Кабінету   Міністрів 

України  18.04.2018   № 280    «Питання    забезпечення     житлом    внутрішньо  

переміщених  осіб,    які  захищали  незалежність,  суверенітет та територіальну 

цілісність України». 

        Підстава:      лист  департаменту  праці  та  соціального  захисту  населення 

29.10.2019 № 34.05.01-05/4161,   витяг  з  державного  реєстру  речових  прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності  23.10.2019. 

 

          2.2. Гр. Стеценка Валентина Леонідовича,  особу з інвалідністю  ІІ  групи  

з  числа   військовослужбовців,   які  брали   участь в бойових діях на  території   

інших держав, враховуючи  придбання  квартири  за  адресою:  ***,  житловою  

площею  52,40 кв. м,  загальною  площею 81,10 кв. м 

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

           На квартирному обліку сім’я перебувала з 25.06.2014. 

         Квартира  придбана  за   рахунок   грошової   компенсації  за належні   для 

отримання   жилі   приміщення   на  виконання   постанови  Кабінету   Міністрів 

України  28.03.2018 № 214  «Питання  забезпечення  житлом   деяких  категорій 

осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів 

їх сімей».  

         Підстава:     лист  департаменту  праці  та  соціального  захисту  населення 

29.10.2019 № 34.05.01-05/4162,   витяг  з  державного  реєстру  речових  прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності  24.10.2019. 

 



 

 

         2.3. Гр. Рішка Івана Васильовича, особу з інвалідністю ІІІ групи, із  числа   

військовослужбовців,  які  брали   участь  в  бойових  діях  на  території   інших  

держав,   у  зв’язку  зі  смертю   (18.02.2019)  та  забезпеченістю    членів    сім’ї 

середнім розміром   житлової площі  (по м. Ужгороду – 9 кв. м  на члена сім’ї).    

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

На квартирному обліку сім’я перебувала у списку позачерговиків з 22.01.1997. 

 

         2.4. Гр. Когут Ганну Володимирівну,  у  зв’язку   зі  смертю    (27.01.2019)      

На квартирному обліку перебувала у загальному списку з 02.12.1976. 

 

         3.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на заступника  міського  

голови В. Гомоная.    

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 

 

 


