
 

                                         

                                  П Р О Т О К О Л    № 3 

 

засідання громадської комісії з розгляду житлових питань 

 

 «04»  березня  2022 р.                                                           м. Ужгород     

 
                           

Голова комісії                   –  Рахівський Юрій Васильович 

 

                          Заступник голови комісії –  Глушеня Магдалина Василівна  

                          Секретар комісії                –  Папай Марія Бейлівна 

                          Члени комісії:                    –  Бабидорич Володимир Іванович      

                                                                      –  Келемец Алла Михайлівна 

                                                                       – Геворкян Даніелла Сергіївна  

                                                                       – Гудманян  Грант  Амазович  

                                                                       – Кравчук Володимир Володимирович 

                                                                       – Ленько Артем Юрійович 

                                                                       – Сосновський Олег Вікторович 

                                                                       – Тарахонич Вікторія Юріївна 

                                  
                                                   

 Всього 11 членів комісії, з них присутні – 7              

          

 Порядок денний :  

                                               

-Про видачу службових ордерів на квартири 

  у будинку по *** 

 

        Відповідно до статей 30, 59 Закону України  «Про  місцеве  самоврядування  

в  Україні»,   Закону   України     «Про   адміністративні   послуги»,    керуючись  

статтями 118, 121, 123 Житлового кодексу УРСР, Правилами  обліку   громадян,  

які потребують поліпшення житлових умов та надання  їм  житлових  приміщень 

(зі змінами та доповненнями),   постановою Ради  Міністрів УРСР від 04.02.1988      

№ 37  «Про службові жилі приміщення», згідно з листом Головного   управління 

Національної  поліції в  Закарпатській  області  від  17.02.2022   № 118/106/01/3-

2022  на розгляд членів комісії надаються матеріали що надійшли у виконком з 

питання видачі службових ордерів на квартири у будинку  по ***.   

         Квартири у новозбудованому 60-ти квартирному житловому будинку за 

адресою: *** включені у число службових головного управління Національної 

поліції в Закарпатській області рішенням виконкому 09.12.2021  № 556.                  

                    

        

          На розгляді звернення громадян: Соломи Б.Й., Касинця Ю.Ю.,Стойки 

В.В., Кавунського І.І., Шкорки М.М., Щадея В. В.,  Галаговця Ю.М., 

Грицюка Р. Ю., Хвуст І. М.,  Бута С. І., Дідика П. Ю., Тренича В. В., Требуци 
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С. В., Ільницької О. Й., Пукмана В.О., Михайловської М.О., Гайди Д. І., 

Фаніна М. С., Хачко В. В., Орінчай Р. М., Мілюченко О. І., Янчинського 

О.В., Ткач А.В., Турі М.І., Юзьківа Т.І., Малафій В. С., Томишанця С. В., 

Полтавської Ю. Д., Скорохода А. В., Дорогій В.Ф., Марко К.Ю., 

Мельниченка М.Г., Ус Р.А., Ковач М.В., Хваста С.В., Пшенички І.М., 

Пантьо Р.М.     

                                   

                  

          1. На   підставі   наказів   Головного   управління  Національної  поліції в  

Закарпатській  області  від  09.02.2022  № 319 та  від 17.02.2022  № 383, рішень 

засідання житлової комісії від  04.01.2022  та  від 10.02.2022,   видати службові 

ордери: 

 

1.1.  Соломі Богдану Йосиповичу,   співробітнику ГУНП в Закарпатській 

області,  який  проживає із сім’єю у  кімнаті гуртожитку  по  ***.  

На квартиру  по ***,        що складається з однієї кімнати житловою площею 

19,70 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 3  особи (він, дружина  –  Солома Людмила Михайлівна, дочка – 

Солома Ніколетта Богданівна).  

 

1.2.  Касинцю Юрію Юрійовичу,   співробітнику ГУНП в Закарпатській 

області, учаснику бойових дій (учасник АТО/ООС), який проживає у двокім-

натній квартирі з сім’єю батьків по ***.  

На квартиру  по  ***,        що складається з двох кімнат житловою площею 

39,40 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 6 осіб  (він,  дружина  –  Касинець Наталія Михайлівна,  дочка – 

Касинець  Олександра  Юріївна,    син – Касинець  Олег  Юрійович,    дочка – 

Касинець Єлизавета Юріївна, син – Касинець Максим Юрійович).  

 

         1.3.  Стойці Василю Васильовичу,   співробітнику ГУНП в Закарпатській 

області, учаснику бойових дій (учасник АТО/ООС), який  проживає із сім’єю  

у  трикімнатній  квартирі  по  ***,   де на  житловій  площі   40,57 кв. м. 

проживає 8 осіб.  

На квартиру по ***,      що  складається  з однієї кімнати житловою площею 

19,00 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 4  особи   (він,  дружина  –  Стойка Марія Костянтинівна,  дочка – 

Стойка Дар’я Василівна, син – Стойка Тарас Васильович).  

 

1.4.  Кавунському Ігорю Ігоровичу,   співробітнику ГУНП в Закарпатській 

області, який  проживає у гуртожитку по ***.  

На квартиру  по ***,  що складається  з однієї кімнати житловою площею 15,40 

кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 1 особа. 
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1.5.  Шкорці Михайлу Михайловичу, співробітнику ГУНП в 

Закарпатській області,  учаснику  бойових дій (учасник АТО/ООС), який 

проживає з батьками    у  житловому   приміщенні   гуртожитку   по   ***.  

На квартиру  по  ***, що складається  з однієї кімнати житловою площею 19,70 

кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 3  особи (він, дружина – Шкорка Оксана Юріївна, син – Шкорка 

Іван Михайлович). 

 

1.6.  Щадею Василю Володимировичу, співробітнику ГУНП в Закарпат-

ській області, який  проживає із сім’єю у кімнаті гуртожитку на ***.  

На квартиру  по  ***,  що складається з двох кімнат житловою площею 38,80 кв. 

м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 4  особи   (він,  дружина  –  Щадей Віталія Михайлівна, дочка – 

Щадей Владислава Василівна, син – Щадей Андрій Васильович).  

 

1.7.  Галаговцю Юрію Михайловичу, співробітнику ГУНП в Закарпатській 

області,  який  проживає із сім’єю у  кімнаті  гуртожитку по  ***.  

На квартиру  по ***,      що складається  з однієї кімнати житловою площею 

19,00 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 3 особи (він,  дружина – Галаговець  Оксана  Михайлівна,  син – 

Галаговець  Михайло Юрійович). 

 

1.8.  Грицюку Роману Юрійовичу,   співробітнику  ГУНП в Закарпатській 

області, учаснику бойових дій (учасник АТО/ООС),  який  проживає у трикім-

натній  квартирі  по  ****,  де  на  житловій  площі 33,50 кв. м. проживає 6 осіб.  

На квартиру   по  ***, що складається з однієї кімнати житловою площею 15,40 

кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 5 осіб (він, дружина–Грицюк Алла Юріївна, син – Грицюк Кіріл 

Романович,    дочка – Грицюк  Кароліна  Романівна,    син – Грицюк  Тимофій 

Романович).  

 

1.9.  Хвуст Івану Михайловичу,    співробітнику  ГУНП  в  Закарпатській 

області,   який  проживає із сім’єю у кімнаті гуртожитку по ***.  

На квартиру  по ***,     що складається з однієї кімнати житловою площею 

19,70 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 3  особи (він, дружина – Хвуст Мирослава Іванівна, син – Хвуст 

Артур Іванович). 

 

1.10.  Бута Сергію Івановичу, співробітнику ГУНП в Закарпатській області, 

учаснику бойових дій (учасник АТО/ООС),  який  проживає із сім’єю у кімнаті 

гуртожитку по ***.  

На квартиру  по ***,         що складається  з двох кімнат житловою площею 

39,20 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 3  особи (він,  дружина – Ткачук Людмила Анатоліївна,   дочка – 

Бута Анна Сергіївна). 
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1.11.  Дідику Петру Юрійовичу,   співробітнику  ГУНП  в  Закарпатській 

області, учаснику бойових дій (учасник АТО/ООС),  який  проживає із сім’єю 

 у двокімнатній квартирі по ***,     де на житловій площі 17,50 кв. м. проживає 

5 осіб.  

На квартиру по ***,       що складається з однієї кімнати житловою площею 

15,40 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 4  особи (він, дружина – Дідик Світлана Іванівна,  дочка – Дідик 

Ксенія Петрівна, дочка – Дідик Поліна Петрівна). 

 

1.12.  Треничу Василю Васильовичу,  співробітнику  ГУНП   в  Закарпат-

ській області,  учаснику бойових дій (учасник АТО/ООС),  який  проживає  із 

сім’єю у  гуртожитку по ***.   

На квартиру  по ***, що складається з однієї кімнати житловою площею 15,40 

кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 4 особи (він, дружина – Тренич Любов Михайлівна, син – Тренич 

Владислав Васильович, син – Тренич Денис Васильович). 

 

1.13.  Требуці Сергію Васильовичу,  співробітнику ГУНП в Закарпатській 

області, учаснику бойових дій (учасник АТО/ООС),  який проживає із сім’єю у 

кімнаті гуртожитку по ***.   

На квартиру по ***,       що складається з однієї кімнати житловою площею 

19,70 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 4 особи (він, дружина – Требуца Іветта Ігорівна, дочка – Требуца 

Злата Сергіївна, син – Требуца Андрій Сергійович). 

 

1.14.  Ільницькій Ользі Йосипівні,   співробітнику  ГУНП в Закарпатській 

області, яка проживає із сином у кімнаті гуртожитку по ***.   

На квартиру  по ***, що складається з однієї кімнати житловою площею 19,00 

кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 2 особи (вона, син – Ільницький Василь Віталійович). 

 

1.15.  Пукману Володимиру Олексійовичу, співробітнику ГУНП  в Закар- 

патській області,  який  проживає із сім’єю у  гуртожитку  по ***.  

На квартиру   по  ***,  що  складається  з однієї кімнати житловою площею 

15,40 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 4 особи  (він,   дружина – Пукман Тетяна Миколаївна,   дочка – 

Пукман Тетяна Володимирівна, син – Пукман Владислав Володимирович). 

 

1.16.  Михайловській Мирославі Олександрівні,  співробітнику ГУНП в 

Закарпатській  області,   яка  проживає  із  сином  у  кімнаті  гуртожитку   по 

***.  

На квартиру  по  ***,   що  складається  з однієї кімнати житловою площею 

19,70 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 2  особи (вона, син – Михайловський Ярослав Юрійович). 
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1.17.  Гайду Денису Івановичу,   співробітнику   ГУНП  в  Закарпатській 

області,  який проживає із сім’єю у кімнаті гуртожитку по ***.  

На квартиру  по ***,          що складається з двох кімнат житловою площею 

39,20 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 5  осіб (він,  дружина – Гайду Катерина Іванівна,   дочка – Гайду 

Анна Денисівна, дочка–Гайду Євдокія Денисівна, син – Гайду Іван Денисович). 

 

1.18.  Фаніну Михайлу Сергійовичу, співробітнику ГУНП в Закарпатській 

області, учаснику бойових дій (учасник АТО/ООС),  який  проживає із сім’єю у 

кімнаті гуртожитку по ***.  

На квартиру  по ***, що складається з однієї кімнати житловою площею 19,00 

кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 3 особи (він, дружина – Фаніна Діана Дмитрівна, дочка – Фаніна 

Аліна Михайлівна). 

 

1.19.  Хачко Віті Василівні, співробітнику ГУНП  в Закарпатській  області,   

яка  проживає із сім’єю у ***.  

На квартиру  по ***,          що складається з двох кімнат житловою площею 

28,50 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 4 особи (вона,    чоловік – Хачко  Віктор Володимирович,   син – 

Хачко Андрій Вікторович, син – Хачко Віктор Вікторович). 

 

1.20.  Орінчай Руслану Михайловичу, співробітнику ГУНП в Закарпатській 

області,   учаснику  бойових дій (учасник АТО/ООС),   який проживає із сім’єю 

на умовах найму у двокімнатній квартирі по ***.  

На квартиру  по ***,      що  складається  з однієї кімнати житловою площею 

17,50 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 5 осіб  (він,    дружина – Орінчай  Руслана  Михайлівна,   дочка – 

Орінчай Неля Русланівна, син – Орінчай Олег Русланович,  син – Орінчай Ігор 

Русланович). 

 

1.21.  Мілюченко Оксані Іванівні,   співробітнику  ГУНП в Закарпатській 

області,  яка  проживає  із  сім’єю у  кімнаті  гуртожитку  по  ***.  

На квартиру  по  ***,         що складається з двох кімнат житловою площею 

28,50 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 3 особи (вона, син – Русин Сергій Михайлович, мати – Лавринець  

Ганна Андріївна). 

 

1.22.  Янчинському Олегу Віталійовичу, співробітнику ГУНП в Закарпат-

ській області, який  проживає  із  сім’єю у  кімнаті  гуртожитку  по ***.  

На квартиру  по ***,         що  складається з двох кімнат житловою площею 

28,50 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 3 особи (він, дружина – Янчинська Тетяна Вікторівна, дочка – 

Янчинська Анастасія Олегівна). 
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        1.23.  Ткач Анні Василівні, співробітнику ГУНП в Закарпатській області, 

яка проживає з дочкою у кімнаті гуртожитку по ***.  

На квартиру  по ***,      що складається з однієї кімнати житловою площею 

16,40 кв. м, кухні і ванної. 

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

 

1.24.  Турі Михайлу Івановичу , співробітнику  ГУНП  в  Закарпатській 

області, учаснику бойових дій (учасник АТО/ООС), який проживає із сім’єю 

у кімнаті гуртожитку по ***.  

На квартиру  по  ***,  що  складається  з однієї кімнати житловою площею 

17,50 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 4 особи (він, дружина – Турі Вікторія Василівна, дочка – Турі 

Юлія Михайлівна, син – Турі Станіслав Михайлович). 

 

1.25.  Юзьківу Тарасу Ігоровичу,   співробітнику  ГУНП в Закарпатській 

області,  який  проживає із сім’єю у кімнаті гуртожитку  по  ***. 

На квартиру  по ***, що складається з двох кімнат житловою площею 28,50 кв. 

м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 3 особи (він, дружина – Юзьків Вікторія Василівна, син – Юзьків 

Максим Тарасович). 

 

1.26.  Малафій Василю Степановичу, співробітнику ГУНП в Закарпатській 

області,  який  проживає з дружиною у кімнаті гуртожитку по ***.  

На квартиру по ***,       що складається з однієї кімнати житловою площею 

16,40 кв. м, кухні і ванної. 

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

 

1.27.  Томишинцю Сергію Васильовичу, співробітнику ГУНП в Закарпат-

ській області,  який  проживає із сім’єю у кімнаті  гуртожитку  по  ***.  

На квартиру  по ***,         що складається з двох кімнат житловою площею 

28,50 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 3 особи (він, дружина – Томишинець Оксана Вікторівна, дочка – 

Томишинець Софія Сергіївна). 

 

        1.28.  Полтавській Юлії Дмитрівні, співробітнику ГУНП в Закарпатській 

області,   внутрішньо  переміщеній  особі з числа  учасників  бойових  дій (уч. 

АТО/ООС), яка  проживає із сім’єю у кімнаті гуртожитку по ***.  

На квартиру  по ***, що складається з двох кімнат житловою площею 28,60 кв. 

м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 4 особи (вона, чоловік – Полтавський Сергій Олександрович, 

дочка – Ніколаєва Єлизавета Сергіївна, син – Ніколаєв Дмитро Сергійович). 

 

1.29.  Скороходу Андрію Володимировичу,      співробітнику    ГУНП   в 

Закарпатській області,   який  проживає  із  сім’єю у кімнаті   гуртожитку   по        

***.  
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На квартиру  по ***,          що складається з двох кімнат житловою площею 

28,60 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 5 осіб (він,  дружина – Скороход Ольга Володимирівна,   дочка – 

Пуляк Софія Андріївна,  дочка – Скороход Анна Андріївна,   син – Скороход 

Роман Андрійович). 

 

1.30. Дорогій Володимиру Федоровичу, співробітнику ГУНП в Закарпат-

ській області, учаснику бойових дій  (учасник АТО/ООС),   який  проживає із  

сім’єю у кімнаті гуртожитку по ***.  

На квартиру по ***,       що складається з однієї кімнати житловою площею 

17,40 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 3 особи (він, дружина – Олос Маріанна Юріївна, син – Дорогій 

Нікіта Володимирович). 

 

1.31.  Марко Катерині Юріївні,   співробітнику  ГУНП  в  Закарпатській 

області,  яка   проживає з дочкою у  гуртожитку по ***.  

На квартиру   по  ***,     що  складається  з однієї кімнати житловою площею 

16,80 кв. м, кухні і ванної. 

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

 

1.32.  Мельниченку Максиму Григоровичу, співробітнику ГУНП в Закар-

патській області, учаснику бойових дій (учасник АТО/ООС), який проживає у  

гуртожитку по ***.  

На квартиру  по ***,     що  складається  з однієї кімнати житловою площею 

17,40 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

1.33.  Ус  Роману Анатолійовичу,   співробітнику  ГУНП  в  Закарпатській 

області, учаснику бойових дій (учасник АТО/ООС), який  проживає із сім’єю у  

двокімнатній  квартирі  по  ***,   де  на  житловій  площі 29,70 кв. м. проживає 

6 осіб.  

На квартиру  по  ***, що складається  з двох кімнат житловою площею 28,60 кв. 

м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 4 особи (він,   дружина – Ус Вікторія Ласлівна,  дочка – Ус Дар’я 

Романівна, дочка – Ус Аліса Романівна). 

 

1.34.  Ковач Марії Василівні, співробітнику ГУНП в Закарпатській області,  

яка  проживає із сім’єю у кімнаті гуртожитку по ***.  

На квартиру  по ***,      що складається з однієї кімнати житловою площею 

16,80 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 4 особи (вона, чоловік – Ковач Ярослав Мігальович, син – Ковач 

Ростислав Ярославович, дочка – Ковач Христина Ярославівна). 

 

1.35.  Хваста Світлані Василівні,    співробітнику   ГУНП  в  Закарпатській 

області, яка проживає із сім’єю у квартирі з батьками чоловіка по ***, де на 

житловій площі  53,40 кв. м.  проживає  7  осіб  та  інвалід дитинства ІІ групи.  
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На квартиру  по ***,      що складається з однієї кімнати житловою площею 

17,40 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 3 особи (вона,  чоловік – Хваста Василь Васильович , дочка – 

Хваста Юліанна Василівна). 

 

1.36.  Пшеничці Івану Миколайовичу,   співробітнику  ГУНП в Закарпат-

ській області, який  проживає із сім’єю у трикімнатній  квартирі по ***, де на 

житловій площі 38,90 кв. м.  проживає 7 осіб.    

На квартиру  по ***,          що складається з двох кімнат житловою площею 

28,60 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 6 осіб (він,      дружина – Пшеничка Іванна Степанівна,      дочка – 

Пшеничка Юліана Іванівна, дочка–Пшеничка Анна Іванівна, дочка–Пшеничка 

Владислава Іванівна, син – Пшеничка Василь Іванович). 

 

1.37.  Пантьо Руслану Михайловичу , співробітнику ГУНП в Закарпатській 

області,    учаснику   бойових   дій   (учасник  АТО/ООС),    який   проживає  із 

сім’єю у  гуртожитку по ***.  

На квартиру  по ***,     що складається  з однієї кімнати житловою площею 

16,80 кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 3 особи (він,    дружина – Пантьо   Вікторія   Романівна,    дочка – 

Пантьо Дарина Русланівна). 

          

       За винесення проєкту рішення про видачу службових ордерів на 

розгляд  виконавчого комітету голосували: 

«за» - 7,  проти - 0, утрималось - 0   

 

       2.  Для необхідності додаткового вивчення окремих справ про видачу 

службових ордерів на квартири у будинку ***, а саме: на квартиру *** – Чумі 

Михайлу Юрійовичу, на квартиру ***- Мацецькій Лідії Василівні, на квартиру 

*** - Крайнянському Василю Петровичу, на квартиру *** – Мула Івану 

Васильовичу, на квартиру *** – Машкаринцю Йосипу Йосиповичу, на квартиру 

*** – Друляк Ірині Юріївні, відтермінувати розгляд заяв до чергового засідання 

житлової комісії 

та повідомити заявників. 

 

       За відтермінування розгляду перерахованих звернень  голосували: 

«за» - 7,  проти - 0, утрималось - 0   

 

    Рішення комісії: винести матеріали та проєкт рішення з питання: 

видачі службових ордерів на квартири у будинку  по *** на розгляд  

виконавчого комітету. 

 

          За винесення проєкту рішення на розгляд  виконавчого комітету 

голосували: «за» - 7,  проти - 0 ,  утрималось - 0.    

 

   Голова комісії:  
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                                                Рахівський Ю. В.________________________ 

 

 Секретар комісії                 Попкова Т. А.__________________________  

 Члени комісії:                                                                                            

                                              Геворкян Д. С._________________________ 

                                            

                                              Глушеня М. В.  _________________________ 

 

                                              Гудманян Г. А. __________________________  

                                             

                                              Келемец А. М. __________________________   

                                               

                                              Кравчук В. В.____________________________ 

          

                                              Ленько А. Ю.____________________________ 

                                                                                                                                

                                              Сосновський О. В._______________________ 

                                         

                                              Тарахонич В. Ю. _________________________ 


