
 

 

                                         

                                  П Р О Т О К О Л    № 4 

 

засідання громадської комісії з розгляду житлових питань 

 

 «29»  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 укладення договору найму, 

         - видачу службового ордера, 

         - квартирний облік 

 

            Керуючись  Житловим  кодексом  Української  РСР та Правилами обліку      

  громадян,  які потребують поліпшення житлових умов та надання їм житлових 

  приміщень   (зі  змінами  та  доповненнями),   розглянути   заяви   громадян  та 

  матеріали, що надійшли у виконком:   

 

                            1. Про укладення договору найму : 

 

На розгляді звернення:   гр. Лізак І. О.   

                                   

        Укласти договір найму з гр. Лізак Іриною Олександрівною, завідувачем 

касового відділу ТОВ «Фудком».                                                                                                                                     

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

39,90 кв. м. 
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Склад сім’ї –  3 особи (вона, мати – Лизак Наталія Іллівна, син – Лізак Андрій 

Олександрович).  

Договір  найму  укласти  у  зв’язку  зі   смертю   основного   квартиронаймача  

гр. Лізака Олександра Степановича, батька гр. Лізак І. О. та згідно з поданими 

документами. 

(Свідоцтво про смерть І-ФМ № 314584  08.12.2021). 

 

            Вирішили: внести пропозицію на розгляд виконкому про укладення 

договору  найму: з гр. Лізак І. О.   

 

       За винесення проєкту рішення на розгляд  виконавчого комітету 

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

 

                               2. Про видачу службового ордера : 

         

       На розгляді лист Головного управління Національної поліції в Закарпатській   

області від 17.02.2022 № 118/106/01/3-2022 та звернення гр. Кришеник Р. П.          

                                                

Відповідно до постанови Ради  Міністрів УРСР від 04.02.1988 № 37  «Про 

службові жилі приміщення» (зі  змінами  та  доповненнями) видати службовий  

ордер Кришеник Ренаті Петрівні, співробітнику ГУНП в Закарпатській області,  

яка  проживає з дочкою у  кімнаті 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 – Трофіл Ельза Іванівна).  

        Службовий  ордер   видати   на   підставі   наказу   Головного    управління 

Національної поліції в Закарпатській області від 09.02.2022  № 319  та  рішення 

житлової комісії від  04.01.2022. 

        Квартира  по  ***   включена   у   число службових головного управління 

Національної  поліції в Закарпатській  області  рішенням виконкому 09.12.2021  

№ 556. 

          

Вирішили: внести пропозицію на розгляд виконкому про видачу службового 

ордера Кришеник Р. П. 

 

       За винесення проєкту рішення на розгляд  виконавчого комітету 

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

 

     3. Про прийняття  на квартирний облік,  внесення змін до облікової 

справи та зняття з квартирного обліку: 

 

     На розгляді звернення:  гр.Бомблюк Є.К., гр.Каптура Р.В., гр.Лацко М.А.,   

гр.Юричко А.М., гр.Іришиної О.М., гр.Заіченко О.В., гр.Здрок М.П., гр.Губіної 

Г.І., гр.Чербан В.Ю., гр.Брюхович Є.А., гр.Шинкар В.Ф., гр.Лендел С.М., 

гр.Шкодин Н.І.,  гр.Ковач М.М.,  гр.Попович О.П.,  гр.Боднар І.В., 
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гр.Красняник О.М., гр.Дербаль Т.А., гр.Фенич О.А., гр.Кошельник Г.М., 

гр.Райніш Г.М., гр.Борисей М.Ф., гр.Нірі О.Ю., гр.Гецко В.П., гр.Малило Р.Ю., 

гр.Олеан Т.А., гр.Шнайдер К.Й., гр.Маги В.М., гр.Лозанич Л.Ю., гр.Берки Р.О., 

гр.Гапак М.І., гр.Перекрест С.Ю., гр.Щербея Ю.Ю., гр.Лелика С.І. та лист 

Ужг.міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

   

 

 Прийняти на квартирний облік:   

 

        3.1.  Гр. Бомблюк Євгенію Костянтинівну, військовослужбовця управління 

СБУ в Закарпатській області , яка  проживає  по ***, як внутрішньо переміщену 

особу з числа учасників бойових дій (учасник АТО/ООС). 

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

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

доповненнями), посвідчення серія УБД № 616687  від  01.02.2021.   

Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

       3.2.  Гр. Каптура Романа В’ячеславовича, 2006 р. н,  дитину – сироту, учня  

КЗ Іршавського ліцею  № 1,   який  проживає  у  прийомній  сім’ї   Ізая О. В.  за 

адресою: ***,   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  25.03.2022  № 108/23/01-11.    

          Склад сім’ї – 1 особа.  

 

3.3.  Гр. Лацко  Марію  Анатоліївну,   2006 р. н,      дитину,    позбавлену 

батьківського піклування, ученицю ДНЗ  «Ужгородський   центр   професійно – 

технічної освіти», яка проживає у гуртожитку закладу по  ***  та  знаходиться  

на  повному  державному  утриманні,  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  14.02.2022 № 63/23/01-11.  Склад сім’ї – 1 особа.  

 

3.4.  Гр. Юричко Анну Миколаївну, 2005 р. н, дитину – сироту,  ученицю 

загальноосвітньої   школи  І - Ш  ступенів  № 12,   яка   проживає  у  будинку з 

сім’єю опікуна по ***,  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.             

        Склад сім’ї – 1 особа.  
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        3.5. Гр. Іришину Оксану Михайлівну,    військовослужбовця     відділення 

інспекторів   прикордонної   служби   «Тиса»,     яка   із   сім’єю  зареєстрована 

та   проживає,     як   піднаймач   у   однокімнатній   квартирі  по  ***. 

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

 

        3.6.  Гр. Заіченко  Олександру  Валеріївну,       співробітника     Головного 

управління Національної  поліції  в  Закарпатській  області,   яка  проживає  по 

***,     як   внутрішньо   переміщену   особу   з   числа учасників бойових дій 

(учасник АТО/ООС). 

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

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

доповненнями), посвідчення серія УБД № 177845  від  05.10.2018.   

Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

          -  Відповідно до пункту 31  Правил  обліку  громадян,    які   потребують 

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

доповненнями),    постанови   президії   центрального    правління   «Українське 

товариство  глухих»   24.11.2021  № 218,    погодження  Закарпатської  обласної 

організації   профспілки   18.02.2022    № 18,     листа   Ужгородського    учбово-

виробничого підприємства  № 2  УТОГ  22.02.2022 № 17,   протоколу  спільного 

засідання  комісії  адміністрації  та  трудового  колективу  21.02.2022  (протокол  

№ 1), у  зв’язку з ліквідацією квартирного обліку УВП № 2 УТОГ  та передачею 

облікових справ, включити у список громадян, які перебувають на квартирному 

обліку   при   міськвиконкомі   за   місцем    проживання сім’ї  працівників  УВП 

№ 2 УТОГ  із  збереженням  часу перебування на квартирному обліку: 

                                             

        3.7. Гр. Здрок  Марію  Петрівну,   яка  проживає у кімнаті  гуртожитку  по  

***, з 22.10.1984 (протокол № 22). 

         Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

        3.8. Гр. Губіну Ганну Іванівну,    яка  проживає  у  кімнаті  гуртожитку  по  

***, з 22.10.1984 (протокол № 22). 

        Склад сім’ї  –  1 особа. 

                                             

       3.9. Гр. Чербан Віру Юріївну, яка проживає із сім’єю у кімнаті гуртожитку  

по ***, з 30.12.1986 (протокол № 5).  

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

                                          

        3.10. Гр. Брюхович Єву Адальбертівну,   яка  проживає  із  сім’єю у кімнаті  

гуртожитку по ***, з 24.11.1987 (протокол № 18). 

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

 

        3.11. Гр. Шинкар Віру Федорівну,  яка  проживає у кімнаті  гуртожитку  по  

***, з 29.12.1987 (протокол № 19). 

        Склад сім’ї  –  1 особа. 
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        3.12. Гр. Лендел Світлану Михайлівну,   яка  проживає  із  сім’єю  у 

кімнаті  гуртожитку  по  ***, з 29.12.1987 (протокол № 19).   

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

                                          

        3.13. Гр. Шкодин Наталію Іванівну,    яка  проживає  із  сім’єю  у  кімнаті  

гуртожитку  по  ***, з 25.04.1988 (протокол № 25).  

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

                                         

        3.14. Гр. Ковач Марію Михайлівну,    яка   проживає  із  сім’єю  у  кімнаті  

гуртожитку  по  ***, з 28.06.1988 (протокол № 31).   

        Склад сім’ї  –  5 осіб (вона, син, невістка, 2 онуки). 

                                         

        3.15. Гр. Попович Ольгу Петрівну,    яка   проживає  із  сім’єю  у  кімнаті  

гуртожитку  по  ***, з 19.09.1988 (протокол № 4).   

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

                                         

        2.16. Гр. Боднар  Ілону  Василівну,   яка   проживає  із  сином  у   кімнаті  

гуртожитку  по  ***, з 28.12.1988 (протокол № 5). 

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

                                         

        3.17. Гр. Красняник Ольгу Михайлівну,  яка  проживає  із  сином у кімнаті  

гуртожитку  по  вул. Антонівській, 2/17, з 25.04.1991 (протокол № 10). 

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

 

        3.18. Гр. Дербаль  Тетяну  Андріївну,    яка  проживає  із сім’єю у кімнаті  

гуртожитку по ***, з  03.11.1991 (протокол № 26). 

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

                                         

        3.19. Гр. Фенич  Ольгу  Антонівну,    яка  проживає  з  дочкою  у  кімнаті  

гуртожитку по ***, з 06.02.1992 (протокол № 29). 

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

                                          

        3.20. Гр. Кошельник Галину Михайлівну,  яка  проживає у кімнаті  гурто-

житку по  ***, з 06.02.1992 (протокол № 29). 

        Склад сім’ї  –  1 особа. 

                                         

        3.21. Гр. Райніш  Ганну  Михайлівну,   яка  проживає  із  сім’єю у  кімнаті  

гуртожитку по ***, з 26.03.1992 (протокол № 6).   

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

                                          

        3.22. Гр. Борисей Марію Федорівну,  яка  проживає  у кімнаті  гуртожитку  

по  ***, з 02.06.1992 (протокол № 31).   

        Склад сім’ї  –  1 особа. 

                                          

        3.23. Гр. Нірі Ольгу Юріївну, яка проживає із сім’єю у кімнаті  гуртожитку 

по ***, з 18.03.1993 (протокол № 38).   
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        Склад сім’ї  –  6 осіб (вона, син, дочка, 2 онучки, онук). 

                                         

        3.24. Гр. Гецко Василину Петрівну,    яка   проживає  із  сім’єю  у  кімнаті  

гуртожитку по ***, з 28.11.2003 (протокол № 11).   

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

                                         

        3.25. Гр. Малило Руслану Юріївну,    яка   проживає  із  сім’єю  у  кімнаті  

гуртожитку по ***, з 28.11.2003 (протокол № 11).   

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

                                         

        3.26. Гр. Олеан Тетяну Антонівну,    яка  проживає   із   сином   у   кімнаті  

гуртожитку  по  ***, з 01.03.2005 (протокол № 4).  

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

 

        3.27. Гр. Шнайдер  Катерину  Йосипівну,   яка  проживає  у  кімнаті гурто- 

житку  по  ***, з 01.03.2005 (протокол № 4). 

        Склад сім’ї  –  1 особа. 

                                         

        3.28. Гр. Магу  Віту  Михайлівну,    яка   проживає   із   сім’єю  у  кімнаті 

гуртожитку по ***, з 19.09.2007 (протокол № 5).   

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

 

        3.29. Гр. Лозанчин  Лесю  Юріївну,    яка  проживає  із  сім’єю  у  кімнаті 

гуртожитку по вул. Антонівській, 2/15, з 19.09.2007 (протокол № 5).   

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

 

        3.30. Гр. Беркі Розалію Олександрівну, яка проживає з  дочкою  у  кімнаті  

гуртожитку  по  ***, з 19.09.2007 (протокол № 5).  

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

                                       

        3.31. Гр. Гапак Мар’яну Іванівну,   яка проживає із сім’єю у кімнаті гурто-

житку по ***, з 12.10.2007 (протокол № 6).   

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

 

         3.32. Керуючись п. 15 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

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

  ми), відмовити у затвердженні протоколу № 3 від 28.01.2014   про включення у 

список громадян, які перебувають на квартирному обліку  при  міськвиконкомі  

  за місцем проживання, гр. Перекрест  Світлани  Юріївни,  яка  зареєстрована за 

  адресою:   ***.   

        Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

 

 - Внести зміни до списку черговості: 
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                3.33. До   складу  сім’ї  гр. Щербея  Юрія  Юрійовича,  який перебуває  на  

квартирному  обліку  у  списку   першочерговиків,     як  учасник   бойових  дій 

(учасник АТО/ООС)  з  09.09.2015,  включити  дочку – гр. Щербей Олександру 

Юріївну, 2021 р. н.  

                Склад сім’ї – 4 особи (він, дружина, син, дочка). 

 

        3.34.  Включити   до   списку   позачерговиків    учасника    бойових    дій    

гр. Лелика Сергія Івановича, як  особу,  яка отримала  інвалідність  ІІ групи,  із  

числа  учасників бойових  дій  (учасник ООС/АТО).  

          Склад сім’ї –  1 особа.  

          Підстава:   посвідчення  серія   Є  № 014426  від  20.03.2022   та  заява від 

29.03.2022. 

          У списку першочерговиків перебуває з 20.12.2021.  

 

                                  -  Зняти з квартирного обліку : 

 

      3.35. 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 01.06.2020 р. № 515),  забезпеченістю   встановленою  нормою 

жилої площі, зняти з квартирного обліку і виключити зі списку позачерговиків   

особу з числа дітей,  позбавлених  батьківського  піклування, гр. Сурмай-Адам 

Олену Іванівну. 

          Підстава:  лист  Ужгородського  міського  центру  соціальних  служб для  

сім’ї, дітей та молоді 21.02.2022 р. № 31.03-05/509.    

 

        Вирішили:    внести пропозицію на розгляд виконкому про прийняття на  

квартирний облік, внесення змін до облікових справ та зняття з квартирного 

обліку.  

       

       За винесення проєкту рішення на розгляд виконавчого комітету 

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

                     

          Рішення комісії: винести на розгляд виконавчого комітету матеріали 

та проєкти рішень з питань: укладення договору найму,  видачу 

службового ордера та квартирний облік. 

 

          За винесення проєктів рішень на розгляд  виконавчого комітету 

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

 

   Голова комісії:  

                                                Рахівський Ю. В.________________________ 
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 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. _________________________ 

 


