
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 25.08.2021                       Ужгород                         № 387 

 

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:         

       

Прийняти на квартирний облік: 

          

1.1.  Гр. Токарюк Анастасію Вікторівну,  2004 р. н, ученицю Великоберез-

нянського  ліцею,   вихованку  дитячого  будинку сімейного  типу  сім’ї  Галюк, 

який  знаходиться  за  адресою:    ***    ,  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   

22.07.2021   № 887/23/01-11.             

        Склад сім’ї – 1 особа. 

 

1.2.  Гр. Старосту Маргарету Всеволодівну,  2005 р. н, ученицю загально-

освітньої школи І-Ш ступенів № 11,   яка проживає в сім’ї прийомних батьків  

за адресою:       ***      ,     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   

26.07.2021  № 899/23/01-11.             

        Склад сім’ї – 1 особа. 



 

        1.3.  Гр. Євдокименка Максима Андрійовича,     головного    спеціаліста 

відділу запобігання та виявлення корупції  міської ради, який зареєстрований  

із сім’єю у гуртожитку по  ***. 

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

 

        1.4.  Гр. Фревлика Юрія Юрійовича,  командира  взводу  № 2   управління 

патрульної  поліції в Закарпатській області   Департаменту  патрульної  поліції,   

який  зареєстрований в однокімнатній  квартирі  по  ***, де на житловій площі 

15,30 кв. м. проживає 5 осіб.   

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

 

        1.5.  Гр. Єлісєєву Кристину Віталіївну,       тимчасово    непрацюючу,    яка  

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

31,20 кв. м. проживає 6 осіб.   

         Склад сім’ї  –  3 особи (вона, 2 сини). 

 

2. Внести зміни до списку черговості: 

 

        2.1. Відповідно  до  пункту 29  Правил  обліку  громадян,   які  потребують   

поліпшення житлових умов та надання їм житлових  приміщень,  після  смерті  

гр. Носова Володимира Платоновича     (свідоцтво  про смерть І-ФМ № 305903 

від 10.05.2021),   який  перебував у списку  першочерговиків  з  27.01.1994,  як  

учасник у бойових  дій на території  інших  держав,  переоформити  черговість 

на  дружину  –  гр. Носову Йолану Йосифівну  та  виключити  сім’ю  зі  списку 

першочерговиків. 

        У загальному списку  з  27.01.1994   зі  складом  сім’ї  – 5 осіб  (вона, син, 

дочка, 2 онуки). 

 

        2.2. Відповідно  до  пункту 30  Правил  обліку  громадян,   які  потребують   

поліпшення  житлових  умов  та  надання  їм  житлових   приміщень, у зв’язку з 

розірванням шлюбу: 

         - у списку позачерговиків рахувати гр. Гаєвого  Володимира  Володимиро-

вича   з  09.06.1993,    як  особу,   яка  постраждала   внаслідок   Чорнобильської 

катастрофи, віднесену до ІІ категорії.   

       Склад сім’ї – 1 особа. 

       - у загальному списку гр. Богаш Анжелу Василівну  –   з 09.06.1993.          

       Склад сім’ї – 3 особи (вона, 2 сини) 

       Підстава: заява гр. Богаш (Гаєвої) Анжели Василівни від 02.08.2021.   

 

                                3.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти  на  заступника  міського  

голови  Ю. Рахівського.              

 


