
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 22.07.2020      Ужгород                  № 267 

 

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. Фізер Оксану Іванівну,   старшого наукового співробітника  ДВНЗ 

«Ужгородський  національний  університет»,  яка  зареєстрований  із  сім’єю  у 

гуртожитку по  ***.   

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

 

1.2. Гр. Віраг Наталію Ченгізівну,  2004 р. н,  ученицю НВК  «Неветленфо-

лівська загальноосвітня школа І-Ш ступенів – дошкільний навчальний  заклад»,    

яка  зареєстрована  в  будинку   сімейного  типу   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 12.06.2020  № 381/23/01-10.             

        Склад сім’ї – 1 особа. 

 



 

 

        1.3. Гр. Змійовську Юлію Михайлівну,  виховательку  закладу  дошкільної 

освіти № 36  загального  розвитку,  яка  зареєстрована  по  ***,  де на житловій 

площі 19,90 кв. м проживає 6 осіб.  

        Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

        1.4. Гр. Змійовську Анну Михайлівну, медичну сестру КНП «Закарпатська 

обласна   клінічна   лікарня    імені  Андрія  Новака»,     яка    зареєстрована   по 

***, де на житловій площі 19,90 кв. м проживає 6 осіб.  

        Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

         1.5. Гр. Копчу Валерія Петровича,  як   внутрішньо   переміщену   особу з  

інвалідністю  Ш  групи   внаслідок  поранення,  отриманого   під   час  участі  у 

масових акціях Революції Гідності (п. 10 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).      

        Підстава:  п. 13 пп 8 Правил обліку громадян, які  потребують поліпшення 

житлових умов та надання їм житлових приміщень  (зі змінами та доповнення-

ми), посвідчення серія А № 002475  02.07.2019.   

        Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

         1.6. Гр. Бугіра Василя Васильовича,   інспектора   Головного   управління 

Національної   поліції   в   Закарпатській    області,    який    зареєстрований   у 

гуртожитку по ***. 

         Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

                                2.  Внести зміни до списків черговості: 

 

          У  зв’язку  зі  зміною  групи інвалідності рахувати гр. Булецу Володимира 

Юрійовича  у  списку  позачерговиків  (з  29.01.2014),  як  особу,   яка  отримала 

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

діях на території інших держав. 

        Склад сім’ї – 1 особа. 

        Підстава: посвідчення серія А № 002482 від 22.06.2020 та заява 24.06.2020.  

 

                                  3. Зняти з квартирного обліку: 

 

           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),    зняти  з  квартирного  обліку  та 

виключити зі списків черговості таких громадян:   

 

         3.1. Гр. Скоблей Антоніну Василівну, зі складом сім’ї – 2 особи. 

На квартирному обліку у списку позачерговиків з  26.02.1987. 

 

          3.2. Гр. Остренко Людмилу Василівну  –  1 особа. 

На  квартирному обліку у списку позачерговиків з 09.03.1988. 

 

         3.3. Гр. Репкіну Ларису Василівну, зі складом сім’ї – 4 особи. 

На квартирному обліку у списку позачерговиків з  03.09.1993. 

 

          3.4. Гр. Панову Тамару Анатоліївну, зі складом сім’ї –  2 особи. 

На  квартирному обліку у списку позачерговиків з 29.04.1994.  

 

          3.5. Гр. Пономарьову Валентину Григорівну, зі складом сім’ї –  2 особи. 

На  квартирному обліку у списку позачерговиків з 03.11.1995.      

 

          3.6. Гр. Дербаль Тетяну Юріївну  –  1 особа. 

На  квартирному обліку у списку позачерговиків з 22.09.2004. 

 

          3.7. Гр. Романця Василя Васильовича, зі складом сім’ї –  3 особи. 

На  квартирному  обліку  у  списку  позачерговиків з 15.12.2004  (інвалід війни  

II групи).  

(Зареєстрований з 02.10.2019  за  адресою:   ***). 

 

          3.7. Гр. Костіва Віктора Юрійовича  –  1 особа. 

На  квартирному  обліку у списку  позачерговиків  з  28.12.2005  (інвалід війни 

II групи).  

(Зареєстрований з 27.09.2013 за адресою: ***). 

 

          3.8. Гр. Пенченка Петра Івановича, зі складом сім’ї –  2 особи. 

На  квартирному обліку у списку позачерговиків з 24.02.2010.  

 

         3.9.  Гр. Дердь Романа Томашовича  – 1 особа. 

На квартирному обліку у списку позачерговиків з  08.11.2017. 

 

            3.10.  У  зв’язку   з   придбанням  та  передачею   у   власність   житлових 

приміщень,  відповідно  до  Порядку  та  умов  надання  у  2019 році субвенції з 

державного бюджету місцевим  бюджетам  на  проектні,  будівельно - ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та  інших   форм   

виховання,   наближених   до   сімейних, та  забезпечення  житлом  дітей - сиріт, 



 

 

дітей,  позбавлених батьківського піклування, осіб  з  їх  числа,   затвердженого  

постановою    Кабінету    Міністрів   України   15.11.2017 р.  № 877  (в  редакції 

постанови   КМУ   від   26.06.2019 р.  № 616),    забезпеченістю    встановленою  

нормою  жилої  площі,  зняти з квартирного обліку і виключити зі списків поза- 

черговиків осіб із числа дітей, позбавлених батьківського піклування,   гр. Буко 

Павла Карловича  та  гр. Романенка Івана Івановича. 

          Підстава:   лист  департаменту  праці  та  соціального  захисту   населення 

03.07.2020  № 34.02-04/1786.  

 

                                4.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти  на  заступника  міського  

голови  І. Фартушка.       

         

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 

 

 


