
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12.02.2020     Ужгород                    № 62 

 

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. Німець Олену Михайлівну, завідувача сектору правового забезпе-

чення  управління  патрульної   поліції  в Закарпатській  області  Департаменту 

патрульної  поліції,  яка   зареєстрована   із  сім’єю  у  однокімнатній   квартирі 

житловою площею 12,00 кв. м  по  ***.   

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

 

         1.2. Гр. Грінвальд Богдану Іванівну,     фармацевта   ТОВ   «БМ&Н»,   яка    

зареєстрована у гуртожитку по ***.   

         Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

        1.3. Гр. Фалес Юлію Зіновіївну,  2003 р. н,   вихованку      ***,  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 04.02.2020  № 68/23-20.             

        Склад сім’ї – 1 особа. 



 

 

 

         1.4.  Гр. Шимона Сергія Івановича,   інспектора   управління   патрульної   

поліції  в  Закарпатській  області   Департаменту   патрульної   поліції,    який   

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

28,79 кв. м. проживає 8 осіб.    

         Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

                             2.  Внести зміни до списків черговості: 

 

        2.1. До складу сім’ї гр. Шишканинця Сергія Васильовича,  який перебуває 

на квартирному обліку у  списку  позачерговиків  з  13.04.2016 р.,  як   учасник   

бойових дій,  який отримав інвалідність II групи  під час виконання обов’язків  

військової  служби  в  зоні  АТО,  включити  дочку – гр. Шишканинець Софію 

Сергіївну, 20.12.2019 р. н.   

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

 

        2.2. До складу сім’ї гр. Копчанського Миколи Юрійовича,  який перебуває 

на квартирному обліку у  списку  позачерговиків з  11.10.2017 р.,   як   учасник   

бойових дій,  який отримав інвалідність II групи  під час виконання обов’язків  

військової  служби  в  зоні  АТО,  включити  сина – гр. Копчанського  Микиту 

Миколайовича, 15.01.2020 р. н.   

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

 

        2.3.  До складу сім’ї гр. Цуркан (Макуркіна)  Анастасії Олександрівни,  яка 

перебуває на квартирному обліку у загальному списку з 29.05.2013 р. включити  

дочку – гр. Макуркіну Ангеліну Модестівну, 2013 р. н.   

         Склад сім’ї – 2 особи (вона, дочка). 

 

                2.4.  До складу  сім’ї  гр. Вайди Вікторії Густавівні,   яка   перебуває  на   

квартирному обліку у загальних списках  з  18.01.2011  р.,  включити  сина – 

         гр. Вайду Нікіту Артемовича,  2018 р. н, із внесенням у списки  першочерго- 

виків, як багатодітну сім’ю. 

        Склад сім’ї – 5 осіб (вона, чоловік, 3 сини). 

 

         2.5. У   зв’язку   зі   зміною   групи    інвалідності   рахувати    гр. Кирлика 

Владислава  Васильовича  у  списку   позачерговиків,   як  особу,  яка  отримала 

інвалідність  ІІ  групи  під  час  виконання  обов’язків  військової  служби в зоні  

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

Підстава:   посвідчення   серія   А   №  002524   від   29.01.2020 р.  та   заява  від 

30.01.2020 р.  У списку позачерговиків перебуває з 08.06.2016 р.  

 

         2.6. У зв’язку  зі  зміною  групи  інвалідності   рахувати    гр. Звездьонкіна  



 

 

Ігоря Анатолійовича у списку позачерговиків,  як особу,  яка отримала інвалід- 

ність  ІІ  групи  під  час  виконання  обов’язків  військової  служби в зоні  АТО.                

         Склад сім’ї – 1 особа. 

Підстава:   посвідчення   серія   А   №  002528   від   05.02.2020 р.  та   заява  від 

05.02.2020 р.  У списку позачерговиків перебуває з 13.06.2017 р.  

 

          2.7. У   зв’язку   зі   зміною   групи    інвалідності   рахувати гр. Кодирова 

Шухрадшона  Адіхамовича  у  списку  позачерговиків,   як  учасника  ліквідації     

наслідків   аварії  на   Чорнобильській  АЕС   (I категорія),    який         отримав 

інвалідність  ІІ групи. 

          Склад сім’ї – 6 осіб (він, дружина, син, дочка, онук, онучка). 

Підстава:   посвідчення   серія   А   №  017587   від   26.02.2019 р. 

У списку позачерговиків перебуває з 03.09.2014 р.  

 

         2.8. Переоформити черговість  після  смерті  гр. Неймета Степана Степа-

новича,      який    перебував    на   квартирному   обліку   з   08.12.2011 р.,   на 

гр. Камінську Надію Петрівну, опікуна,  яка відповідно до рішення виконкому 

08.05.2018  № 135 діє  в  інтересах  неповнолітніх дітей, а саме: Неймет Каріни 

Юріївни, 2004 р. н, Неймета Олександра Юрійовича, 2006 р. н, Неймет Тетяни 

Юріївни, 2008 р. н. 

 

3. Відмовити в прийнятті на квартирний облік: 

 

          У  зв’язку  із  забезпеченістю   мінімальним   розміром   житлової   площі,  

встановленої для  прийняття  на  квартирний  облік (по м.Ужгороду – 6 кв. м на 

одну особу),    затвердженим  постановою   виконкому  Закарпатської  обласної  

ради   народних   депутатів  та  президії  обласної  ради  профспілок  № 322  від  

26.12.1984,   а також відсутністю інших  підстав, передбачених п. 13. 1  Правил 

обліку  громадян,   які   потребують   поліпшення  житлових   умов  та  надання   

їм житлових  приміщень (зі  змінами та доповненнями),   статтями  34,  64,  156 

Житлового кодексу:  

 

          3.1. Гр. Мишаничу Роману  Федоровичу,   фізичній   особі – підприємцю,   

учаснику бойових дій (учасник АТО), який  проживає із сім’єю у складі –6 осіб 

(він, дружина, 2 сини, 2 дочки)  у  трикімнатній   квартирі  по   ***   (власність 

дружини),  де  на  житловій  площі  44,20 кв. м   зареєстровано 10 осіб.   

      

          3.2. Гр. Мишанич  Анастасії  Романівні, студентці природничо-гуманітар- 

ного коледжу ДВНЗ «Ужгородський національний університет», яка проживає 

із сім’єю батьків (вона, мати, батько,  2 брати, сестра) у  трикімнатній  квартирі 

по *** (власність матері),   де  на  житловій  площі  44,20 кв. м    зареєстровано 

10 осіб.   



 

 

                  

                                  4. Зняти з квартирного обліку: 

 

        4.1. Відповідно до листа Закарпатського регіонального управління Держав- 

ної спеціалізованої фінансової установи   «Державний фонд сприяння молодіж- 

ному житловому будівництву»  03.02.2020  № 31,  у    зв’язку  із  забезпеченням 

житлом згідно з діючими програмами, зняти з квартирного обліку та виключити  

зі списків черговості таких громадян: 

  

      -  гр. Сойми  Андрія  Дмитровича, зі складом сім’ї – 3 особи. 

На квартирному обліку у загальному списку з 28.11.2007 р.  

 

      -  гр. Марченка Олега Валерійовича, зі складом сім’ї – 3 особи. 

На квартирному обліку у загальному списку з 08.06.2016 р. 

  

      -  гр. Новікової Ірини Сергіївни, зі складом сім’ї – 4 особи.  

На квартирному обліку у загальному списку  з 23.11.2016 р.  

 

      -  гр. Кузьми Ольги Василівни, зі складом сім’ї – 3 особи. 

На квартирному обліку у загальному списку з 03.05.2017 р.  

 

       -  гр. Бокшана Володимира Володимировича, зі складом сім’ї – 4 особи 

На квартирному обліку у загальному списку з 13.12.2017 р.  

 

       -  гр. Расулової Олесі Василівни, зі складом сім’ї – 3 особи. 

На квартирному обліку у загальному списку  з 21.02.2018 р.  

 

       -  гр. Трефлер Іванни Андріївни, зі складом сім’ї – 3 особи. 

На квартирному обліку у списку першочерговиків з 25.04.2018 р.  

 

       -  гр. Бузаш Оксани Іванівни, зі складом сім’ї – 3 особи. 

На квартирному обліку у загальному списку з 26.09.2018 р.  

 

        -  гр. Туряниці Вікторії Анатоліївни, зі складом сім’ї – 4 особи. 

 На квартирному обліку у загальному списку з 26.09.2018 р.  

 

       -  гр. Літвінової Оксани Михайлівни, зі складом сім’ї – 3 особи. 

На квартирному обліку у загальному списку з 24.10.2018 р.  

 

- гр. Славік Мирослави Карлівни, зі складом сім’ї – 3 особи. 

 На квартирному  обліку у загальному списку  з 25.02.2019 р.  

 



 

 

 

          4.2. 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 забезпеченістю середнім розміром   житлової  

площі   (по  м. Ужгороду – 9 кв. м   на  члена  сім’ї);   відсутністю  підстав   для  

надання   інших   житлових   приміщень;   зі  зняттям  з  державної  реєстрації у 

м. Ужгороді; відсутністю  будь-якої  інформації про зміну місця проживання та  

склад  сім’ї черговика  (понад п’ять років);  у  зв’язку зі смертю  черговика  (або  

члена його сім’ї) зняти з квартирного обліку та виключити зі списків черговості 

таких громадян:   

 

         - гр. Ковач Галину Анатоліївну, зі складом сім’ї – 3 особи. 

На квартирному обліку у загальному списку з  09.02.2006. 

 

         -  гр. Ковач Тетяну Василівну  – 1 особа. 

На квартирному обліку у загальному списку з  09.02.2006. 

 

         -  гр. Маркіну Наталію Василівну, зі складом сім’ї – 4 особи. 

На квартирному обліку у списку першочерговиків (багатодітна сім’я)  з 

15.06.2011. 

 

         - гр. Дрюкова Миколу Ігоровича, зі складом сім’ї – 4 особи. 

На квартирному обліку у загальному списку  з  08.12.2011. 

 

          - гр. Петрецьку Світлану Юріївну, зі складом сім’ї – 2 особи. 

На квартирному обліку у списку першочерговиків з  18.01.2012. 

    

          - гр. Глебу Людмилу Андріївну, зі складом сім’ї – 2 особи. 

На квартирному обліку у загальному списку з  18.01.2012. 

 

          - гр. Мадяр Ірину Олександрівну  – 1 особа. 

На квартирному обліку у загальному списку  з  29.05.2013. 

 

          - гр. Чегіль Грету Василівну – 1 особа. 

На квартирному обліку у загальному списку з  26.06.2013. 

 

          - гр. Трофіменкова Олександра Вікторовича – 1 особа. 

На квартирному обліку у загальному списку з  27.12.2013. 

 

           - гр. Фекету Ірину Юріївну – 1 особа. 

На квартирному обліку у списку першочерговиків з  19.03.2014. 

 



 

 

           - гр. Волянську Аллу Василівну, зі складом сім’ї – 2 особи. 

На квартирному обліку у списку першочерговиків з  25.06.2014.         

        

           - гр. Журавлеву Ганну Григорівну – 1 особа. 

На квартирному обліку у загальному списку з 29.01.1988, у списку першочер-

говиків (учасник ВВв) з 05.10.2014. 

 

          - гр. Федоришин Віктора Андрійовича, зі складом сім’ї – 3 особи. 

На квартирному обліку у списку першочерговиків (учасник АТО) з 11.11.2015. 

 

 

          5.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на заступника  міського  

голови Василя Гомоная.    

 

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 


