
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05.02.2019     Ужгород                    № 33 

 

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.  Про квартирний облік 

 

1.1. Прийняти на квартирний облік: 

 

          1.1.1. Гр. Фазан Галину Миколаївну,     бармена – офіціанта   кафе   ФОП 

Юрика О. І.,     яка    зареєстрована   із   сім’єю   у   двокімнатній   квартирі   по  

***,   де  на  житловій площі 24,60 кв. м. проживає 8 осіб. Склад сім’ї  – 3 особи 

(вона, 2 сини). 

 

          1.1.2. Гр. Сотмарі  Діану  Олександрівну,     працівницю    ТОВ    «Ядзакі 

Україна», яка  зареєстрована у однокімнатній квартирі по ***, де на житловій  

площі 15,50 кв. м.  проживає  3  особи. Склад сім’ї – 1 особа. 

 

          1.1.3. Гр. Крайнянського  Василя  Петровича,   співробітника    Головного 

управління Національної поліції в Закарпатській області,   який зареєстрований 

із сім’єю у однокімнатній  квартирі  житловою площею 17,60 кв. м. по  ***,   із  

включенням  у  списки   першочерговиків,  як  учасника бойових дій   (учасник 

АТО). 

Підстава:   посвідчення серія УБД №  146021 від 29.07.2016 р.   

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

 

          1.1.4. Гр. Василечко Олену Володимирівну,    співробітника     Головного 

управління Національної поліції в Закарпатській області,  яка  зареєстрована  у  



двокімнатній   квартирі  по  ***,   де  на  житловій  площі  28,50 кв.м. проживає 

5 осіб. Склад сім’ї  –  1 особа.  

 

          1.1.5. Гр. Гадевич  Тетяну  Ярославівну,           співробітника    Головного 

управління Національної поліції в Закарпатській області,  яка  зареєстрована  у  

гуртожитку  по  ***. Склад сім’ї  –  1 особа.  

 

          1.1.6. Гр. Григу Ангеліну Михайлівну, лаборанта філії «Термінал» ПрАТ 

«Івано-Франківськцемент»,    яка   зареєстрована  у  двокімнатній   квартирі  по 

***, де на житловій площі 35,30 кв. м  проживає  6  осіб.   Склад сім’ї – 2 особи 

(вона, дочка).  

 

           1.1.7. Гр. Зубача Сергія Анатолійовича,   підполковника    запасу,     який    

зареєстрований  із сім’єю  по  ***,  із  включенням  у  списки  першочерговиків,  

як учасника бойових дій (учасник АТО). 

Підстава:   посвідчення серія АА № 355243 від 04.05.2015 р.   

Склад сім’ї  –  4 особи (він, дружина, 2 дочки). 

 

           1.1.8. Гр. Бутенка  Антона  Сергійовича,       співробітника       управління 

патрульної  поліції  в  Закарпатській  області  Департаменту  патрульної поліції,    

який зареєстрований у двокімнатній  квартирі  по ***,   де  на  житловій   площі 

30,90 кв. м  проживає 6 осіб. 

Склад сім’ї – 4 особи (він, дружина, 2 сини).  

 

           1.1.9. Гр. Гедзур  Тетяну  Іванівну,       асистента        викладача      ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет», яка зареєстрована у гуртожитку по  

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

 

          1.1.10. Гр. Курту Андрія Юрійовича, співробітника Головного управління 

Національної поліції в Закарпатській області,  який  зареєстрований  із сім’єю у 

однокімнатній   квартирі    житловою    площею    11,90  кв. м   по  ***. 

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

 

          1.1.11. Відмовити в прийнятті на квартирний облік гр. Коцюрубі Валерію 

Петровичу,   військовому   пенсіонеру,   який   зареєстрований  та  проживає   у   

житловому приміщенні  в/ч А 1778 по ***,   у зв’язку з недотриман-ням  вимог 

пункту  17  Правил  обліку  громадян,   які  потребують  поліпшення  житлових  

умов та надання  їм житлових приміщень,  після укладення  договору купівлі–

продажу  27.12.2017 № 2271 про відчуження трикімнатної  квартири житловою    

площею 54,80  кв. м, загальною  –  66,40  кв. м   за адресою: ***,  м. Ужгород.  

Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

          1.2.  Внести зміни до списків черговості: 

 



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

поліпшення   житлових  умов  та  надання  їм   житлових   приміщень,   згідно  з 

поданою   заявою   гр.  Іванчулинець Олександри Ярославівни    28.01.2019    та 

у зв’язку  з  розірванням  шлюбу,  відокремити у списках черговості  її сім’ю    і 

рахувати у списках квартирного обліку: 

 

        - сім’ю  гр. Іванчулинець Олександри Ярославівни – виключити  зі  списків 

позачерговиків  та  включити   у   загальні   списки   черговості   з   16.03.2011 р.  

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

       - гр. Іванчулинця Дмитра Васильовича  рахувати у списках позачерговиків з 

16.03.2011 р. зі складом сім’ї – 1 особа. 

 

          3. Зняти з квартирного обліку: 
           

         Відповідно  до  статті  40  Житлового  кодексу  та  пунктів  25, 26  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 

сім’ї таких громадян: 

 

          3.1.  Гр. Стригу Людмилу Іванівну. 

На квартирному обліку у загальних списках  з  29.04.1994 р. 

 

          3.2.  Гр. Бондарєву Надію Миколаївну. 

На квартирному обліку у загальних списках  з  13.09.2017 р. 

 

          3.3.  Гр. Шахайду Івана Дмитровича. 

На квартирному обліку у загальних списках  з  23.05.2007 р. 

 

          3.4.  У  зв’язку  з    реєстрацією права власності на нерухоме майно згідно 

з вимогами  постанов  Кабінету Міністрів України  28.03.2018 № 214  «Питання 

забезпечення  житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на 

території інших держав, а також членів їх сімей» та 19.10.2016 № 719 «Питання 

забезпечення   житлом   деяких   категорій   осіб,  які  захищали незалежність та 

суверенітет   та   територіальну   цілісність   України,   а  також членів їх сімей»,  

зняти з квартирного обліку: 

 

           -  Гр. Івахно Івана Миколайовича,   як  особу  з  інвалідністю  ІІ  групи,   із  

числа   військовослужбовців,   які  брали   участь  в  бойових  діях  на  території   

інших держав, враховуючи придбання квартири загальною площею  49,00 кв. м,  



  житловою  площею  27,10 кв. м   за  адресою:  ***,   Ужгород.  На квартирному 

обліку сім’я перебувала з 13.09.2006 р. 

 

          - Гр. Сулиму Віктора Івановича, як  особу з інвалідністю ІІ групи,  із числа  

військовослужбовців,   які  брали  участь  в  бойових  діях  на  території   інших 

  держав,  враховуючи   придбання   житлового   будинку   загальною    площею 

  86,70 кв. м,  житловою  площею  46,90 кв. м  за  адресою:  *** Закарпатська 

область. На квартирному  обліку  сім’я перебувала з 16.08.2011 р. 

 

           -  Гр. Харченка Павла Володимировича, як особу з  інвалідністю  ІІ  групи,   

із числа військовослужбовців,  які  брали   участь  в  бойових  діях  на  території   

інших держав, враховуючи придбання квартири загальною площею  47,60 кв. м, 

  житловою  площею 29,50 кв. м  за адресою:  ***,  м. Ужгород.  На квартирному 

обліку сім’я перебувала з 17.10.2012 р. 
 

           -  Гр. Чурініна Миколу Олександровича,  як особу з  інвалідністю  І  групи,   

із числа військовослужбовців, які брали участь в  бойових діях  (учасник  АТО),   

враховуючи   придбання   квартири  загальною  площею  55,30 кв. м,  житловою   

площею  32,30 кв. м   за   адресою:   ***,   м. Ужгород. На  квартирному обліку  

сім’я перебувала з 23.08.2018 р. 

 

          4.   Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на заступника  міського  

голови Гомоная В. В.    

 

 

Міський  голова                                                                                      Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 


