
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

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. Головащенка Антона Вікторовича,      тимчасово    непрацюючого, 

який  проживає   по   ***,   як  внутрішньо переміщену  особу з числа учасників 

бойових дій (учасник АТО). 

          Підстава:  пункт  13  пп  8  Правил   обліку   громадян,    які    потребують 

поліпшення житлових умов та надання їм житлових  приміщень  (зі змінами  та 

доповненнями), посвідчення серія МВ № 055086  від  10.03.2017.   

Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

        1.2.  Гр. Смірницьку Тамару Валентинівну, головного спеціаліста департа-

менту  інфраструктури,   розвитку  і  утримання  мережі  автомобільних  доріг 

загального користування місцевого значення, яка зареєстрована в однокімнат-

ній  квартирі  по  ***, де на житловій площі 19,70 кв. м. проживає 4 особи.   

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

 

2. Відмовити у внесенні зміни до списку черговості: 

 

        2.1. У зв’язку з відсутністю правових підстав,  відмовити гр. Кондратенку 

Михайлу Сергійовичу  у  включенні  до  складу  його  сім’ї,  яка  перебуває  на  

квартирному обліку  з 30.08.2019,   як  внутрішньо  переміщена  особа  з  числа 

учасників бойових дій (учасник АТО)  малолітніх  дітей:   Кондратенко  Єлиза-



вети Михайлівни, 2008 р. н та Кондратенко Злати Михайлівни, 2011 р. н, місце 

проживання яких, із заявником не визначено.   

 

                                 3.  Зняти з квартирного обліку: 

 

           Відповідно до статті 40 Житлового кодексу та пунктів 25, 26, 29 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:   

 

          3.1. Гр. Дубенко Маргіт Яношівну – 1 особа. 

На  квартирному обліку у загальному списку  з  03.03.1977. 

 

          3.2. Гр. Скалинчана Михайла Юрійовича зі складом сім’ї – 3 особи. 

На  квартирному обліку у загальному списку  з  26.07.1978. 

 

          3.3. Гр. Савчук Марію Станківну – 1 особа. 

На  квартирному обліку у загальному списку  з  13.11.1980. 

 

         3.4. Гр. Зимомрю Марію Юріївну зі складом сім’ї  – 2 особи. 

На квартирному обліку у списку першочерговиків  з  12.03.1981. 

 

         3.5. Гр. Попович Клару Степанівну зі складом сім’ї  – 4 особи. 

На квартирному обліку у загальному списку з  18.02.1982. 

         

         3.6. Гр. Яночка Василя Федоровича зі складом сім’ї  – 3 особи. 

На квартирному обліку у загальному списку з  05.03.1983. 

 

         3.7. Гр. Обдирко Галину Миколаївну зі складом сім’ї  – 2 особи. 

На квартирному обліку у загальному списку з  26.04.1984. 

 

         3.8. Гр. Фабриці Миколу Федоровича зі складом сім’ї  – 3 особи. 

На квартирному обліку у списку першочерговиків з  26.09.1994. 

 

          3.9. Гр. Левкова Сергія Віталійовича  зі складом сім’ї – 5 осіб. 

На  квартирному обліку у списку першочерговиків  з  26.10.1994. 

 

          3.10. Гр. Катуну Віктора Васильовича  зі складом сім’ї – 4 особи. 

На  квартирному обліку у списку першочерговиків з  23.04.1997. 

 



          3.11. Гр. Волока Ігоря Віталійовича – 1 особа. 

На  квартирному обліку у списку першочерговиків з  23.04.1997. 

           

          3.12. Гр. Гардабуру Уляну Василівну зі складом сім’ї – 2 особи. 

На  квартирному обліку у списку першочерговиків  з  24.02.2010. 

 

         3.13. Гр. Ковача Віктора Васильовича  зі складом сім’ї – 3 особи. 

На  квартирному обліку у списку першочерговиків з  16.07.2014. 

 
   

                                4.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти  на  заступника  міського  

голови  Ю. Рахівського.              

 

 

Міський  голова                                                                            Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 


