
            П Р О Е 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. Славік Мирославу Карлівну,  заступника  начальника  відділу  по 

роботі  з  оптовим  ринком  електроенергії  енергозбуту  ПАТ  «Закарпаттяобл-

енерго»,  яка  зареєстрована  із  сім’єю у гуртожитку  по ***. 

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

 

        1.2. Гр. Павлича Василя Васильовича, співробітника Головного управління   

внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби України, який зареєстрова- 

ний у гуртожитку по  ***. 

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

 

          1.3. Гр. Головко Надію Василівну,   продавця   ПрАТ   «Нова Лінія»,   яка 

зареєстрована  із сім’єю  у  однокімнатній  квартирі  по  ***,    де  на  житловій  

площі 17,90 кв.м проживає  7 осіб,  із  включенням  у  списки  першочерговиків  

як  багатодітну сім’ю. 

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

 

          2.  Затвердити рішення житлової комісії  Управління   державної служби 

України з надзвичайних  ситуацій у Закарпатській  області  (протокол № 25 від 

09.07.2018) про прийняття на квартирний облік   гр. Цанька Юрія Васильовича. 



          Підстава:    лист  Управління  ДСНС  України   у  Закарпатській   області 

№  04/22/593  13.02.2019.           

 

         3. Затвердити рішення житлово-побутової комісії військової частини 3002 

Національної гвардії України  про прийняття на квартирний облік: 

                                            

-  гр. Федчука  Олександра  Валерійовича   зі   складом   сім’ї  –  4 особи    (він, 

дружина,  2  дочки),    протокол   від   24.12.2015  № 5    (зі  збереженням   часу 

перебування на обліку  з  24.12.2010)  та внесенням у списки  першочерговиків  

як  учасника бойових дій, протокол 05.02.2018  № 5.    

                                            

-  гр. Олійника Володимира Вікторовича  зі  складом  сім’ї – 1 особа,  протокол  

від  26.10.2016  № 6   (зі збереженням часу перебування на обліку  з  23.06.2016)   

та  внесенням  у  списки  першочерговиків  як  учасника бойових дій.    

         

-  гр. Ланового Олексія Михайловича  зі складом сім’ї – 3 особи (він,  дружина, 

дочка),   протокол  від  26.10.2016  № 7   (зі збереженням  часу  перебування  на 

обліку  з   07.10.2009)   та  внесенням  у  списки  першочерговиків  як  учасника 

бойових дій, протокол 05.02.2018  № 1. 

 

-  гр. Тимощука Володимира Володимировича   зі   складом   сім’ї  –  1  особа,   

протокол   від  05.05.2017  № 1  та  внесенням  у  списки  першочерговиків  як  

учасника бойових дій.      

 

-  гр. Вікулова Андрія Миколайовича  зі складом сім’ї – 1 особа,   протокол  від  

10.08.2017  № 2.   

 

-  гр. Мовпана   Олександра   Володимировича   зі   складом   сім’ї   –   1  особа, 

протокол  від  10.08.2017  № 3. 

 

-  гр. Домбровського  Тараса  Андрійовича   зі   складом   сім’ї – 3  особи    (він, 

дружина, син),   протокол від 20.09.2018 № 3 (зі збереженням часу перебування 

на обліку  з 25.05.2015)  та внесенням  у  списки  першочерговиків  як  учасника 

бойових дій, протокол 19.12.2018  № 5. 

 

-  гр. Торбу Назара Петровича зі складом сім’ї – 3 особи  (він, дружина, дочка),    

протокол  від  20.09.2018  № 3   (зі збереженням часу перебування  на  обліку  з  

30.04.2015)   та   внесенням  у  списки  першочерговиків  як  учасника  бойових 

дій, протокол 19.12.2018  № 5.    

 

-  гр. Конопляника Олега Сергійовича  зі складом сім’ї – 3 особи (він, дружина, 

син),   протокол  від  23.11.2018  № 4 та внесенням  у  списки  першочерговиків  

як учасника бойових дій.      

 



          Підстава:    лист  військової  частини 3002  Національної гвардії України    

19.02.2019  № 34.            

       

         4.   Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на заступника  міського  

голови Гомоная В. В.    

 

 

Міський  голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 


