
 
 
 
 

У К Р А Ї Н А 
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.11.2020       Мукачево                                                 №451 
        
Про надання дозволу на укладення договорів житлового найму, взяття на 
квартирний облік, внесення змін в квартирно-облікову справу та зняття з 
квартирного обліку 
 

Розглянувши заяви громадян,  листи організацій  та установ, у 
відповідності до ст.ст. 34, 39,40, 46, 64, 106 Житлового Кодексу Української РСР,  
п.13,15,46,47 Правил   обліку   громадян,   які   потребують    поліпшення  
житлових умов, і  надання  їм жилих приміщень в  Українській РСР, що 
затверджені Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. 
№ 470, керуючись п.п.1,2 п.”а” ст. 30, ст. 52, ч.6 ст. 59 Закону України “Про 
місцеве самоврядування  в  Україні”,  виконавчий   комітет  Мукачівської   
міської   ради  в и р і ш и в: 

 
1. Надати дозвіл на укладення договорів житлового найму : 

             ---- Товариству з обмеженою відповідальністю “І.Т.В. Сервіс Плюс”: 
 
 1.1. з Клочурак Валентиною Євгеніївною, склад сім’ї — 9 чол., що 
проживає в квартирі № *** по вулиці *****, будинок № *** в місті Мукачево, 
яка складається з 2-х кімнат, житловою площею — 30,00 кв.м., загальною 
площею — 46,00 кв.м. 
 Основний квартиронаймач бабуся Клочурак С.Й. померла  ******р.  
 Підстава: ст. 64, 106 Житлового Кодексу. 
 
 1.2. з Мельничук Сніжанною Олексіївною, склад сім’ї — 1 чол., що 
проживає в квартирі № *** по вулиці *****, будинок № *** в місті Мукачево, 
яка складається з 3-х кімнат, житловою площею — 40,00 кв.м., загальною 
площею — 67,40 кв.м. КЕВ м. Мукачево не заперечує в переукладенні договору 
найму. 
 Основний квартиронаймач мати Мельничук Н.В. померла  ******р.  
 Підстава: ст. 64, 106 Житлового Кодексу. 
 
         -  ОСББ “Аврора 34” - на квартиру житлового фонду Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади, у відповідності до рішення  76 



сесії 7-го скликання  Мукачівської міської ради  від 26.03.2020р.  № 1855:
  
 1.3. з Конюховим Андрієм Юрійовичем, склад сім’ї — 10 чол., що 
проживає в квартирі №*** по вулиці *****, будинок № *** в місті Мукачево,  
ОСББ “Аврора 34”, яка складається з 3-х кімнат, житловою площею — 46,60 
кв.м., загальною площею — 61,90 кв.м. 
 Основний квартиронаймач мама Конюхова Н.Г. померла  ******р. КЕВ м. 
Мукачево не заперечує в переукладенні договору найму. 
 Підстава: ст. 64, 106 Житлового Кодексу; 
                          лист КЕВ м. Мукачево  від  09.1.2020р. № 220.                      
     
2. Взяти на квартирний облік та включити в списки черговості: 
 
 2.1. Росул Олександра Івановича, учасника бойових дій, особу з 
інвалідністю ІІ групи внаслідок війни, склад сім’ї 4 чол., що проживає в 
приватній квартирі по вулиці ******, ****/ ***,  де житлова  площа  двох кімнат 
складає 27,30 кв.м., загальна площа складає  48,9 кв.м., проживає 4 чол. (двоє 
дітей різної статі старше 9 років). 
 Взяти на квартирний облік та включити в загальний та позачерговий  
списки   черговості, як особу з інвалідністю ІІ групи внаслідок війни. 
 Підстава: ст. 34, 39,46 Житлового кодексу УРСР; 
                          - пп.7п.13, п.п.15, 46, 47 Правил обліку громадян, які потребують    
                            поліпшення  житлових умов, і  надання  їм жилих приміщень в  
                            Українській РСР ; 
                         -  Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
                            соціального захисту”. 
 
 2.2. Маринка Золтана Петровича, особу з інвалідністю з дитинства ІІІ 
групи з числа осіб позбавлених батьківського піклування, склад сім’ї 1 чол., що 
проживає в ******* по вулиці****, *** та знаходиться на повному державному 
утриманні 
 Взяти на квартирний облік та включити в загальний та позачерговий  
списки   черговості, як особу з інвалідністю ІІІ групи з числа осіб позбавлених 
батьківського піклування,. 
 Підстава: ст. 34, 39,46 Житлового кодексу УРСР; 
                          - пп.7п.13, п.п.15, 46, 47 Правил обліку громадян, які потребують    
                            поліпшення  житлових умов, і  надання  їм жилих приміщень в  
                            Українській РСР ;  

 
3. Внести зміни в квартирно-облікову справу: 
 
 3.1. Кліщак Олесі Василівни, багатодітної одинокої матері, яка перебуває 
на квартирному обліку  складом сім’ї 4 чол.  з  23.05.2017р. 



 Внести зміни в квартирно-облікову справу і рахувати на квартирному 
обліку та в списках черговості  складом сім’ї 5 чол., у  зв’язку із народженням  
4-ої дитини - Кліщак Матвія Сергійовича, 2020р.н.  
 Підстава: ст. 38 Житлового кодексу УРСР; 
                          - п.п. 13, 25, 45Правил   обліку   громадян,   які   потребують    
                            поліпшення  житлових умов, і  надання  їм жилих приміщень в  
                            Українській РСР . 
 
4. Зняти з квартирного обліку та виключити із списків черговості: 
 
 4.1. Горват Магдалину Вікторівну, дитину інваліда, особу з числа дітей   
позбавлених батьківського піклування, яка знаходиться на повному державному 
утриманні у *******та перебуває на квартирному обліку з  26.11.2013 року 
(рішення виконкому № 227) -   у зв’язку з тим, що по стану здоров’я, за 
висновком  медико-соціальної експертизи потребує стороннього догляду і не 
може здійснювати самообслуговування та вести самостійний спосіб життя.  
 Підстава: п. 4 ст. 46 Житлового кодексу України; 
                          - пп. 4 п. 46  Правил   обліку   громадян,   які   потребують    
                             поліпшення  житлових умов, і  надання  їм жилих приміщень в  
                            Українській РСР; 
                           - лист директора КУ “******” від 10.08.2020р. № 146. 
                          - довідка  МСЕК від 02.07.2015р. 
 
 4.2. Балог Юдіту Карлівну, дитину інваліда, особу з числа дітей   
позбавлених батьківського піклування, яка знаходиться на повному державному 
утриманні у ******* та перебуває на квартирному обліку з  25.03.2014 року 
(рішення виконкому № 35) -   у зв’язку з тим, що по стану здоров’я, за 
висновком  медико-соціальної експертизи потребує стороннього догляду і не 
може здійснювати самообслуговування та вести самостійний спосіб життя.  
 Підстава: п.4 ст. 46 Житлового кодексу України; 
                          - пп.4 п. 46  Правил   обліку   громадян,   які   потребують    
                             поліпшення  житлових умов, і  надання  їм жилих приміщень в  
                            Українській РСР; 
                           - лист директора КУ “******* ” від 10.08.2020р. № 145. 
        - довідка  МСЕК від 09.02.2016р. 
 
 4.3. Жеребак Миколу Миколайовича, дитину інваліда, особу з числа дітей   
позбавлених батьківського піклування, який знаходиться на повному 
державному утриманні у ******* та перебуває на квартирному обліку з  
27.08.2014 року (рішення виконкому № 150) -   у зв’язку з тим, що по стану 
здоров’я, за висновком  медико-соціальної експертизи потребує стороннього 
догляду і не може здійснювати самообслуговування та вести самостійний спосіб 
життя.  
 Підстава: п.4 ст. 46 Житлового кодексу України; 
                          - пп.4 п. 46  Правил   обліку   громадян,   які   потребують    



                            поліпшення  житлових умов, і  надання  їм жилих приміщень в  
                            Українській РСР; 
                          - лист директора КУ “*********” від 10.08.2020р. № 144; 
                          - довідка  МСЕК від 29.06.2016р. 
 
 4.4. Деметер Вікторію Іванівну, дитину інваліда, особу з числа дітей   
позбавлених батьківського піклування, яка знаходиться на повному державному 
утриманні у ******* та перебуває на квартирному обліку з  27.08.2014 року 
(рішення виконкому № 150) -   у зв’язку з тим, що по стану здоров’я, за 
висновком  медико-соціальної експертизи потребує стороннього догляду і не 
може здійснювати самообслуговування та вести самостійний спосіб життя.  
 Підстава: п.4 ст. 46 Житлового кодексу України; 
                          - пп.4 п. 46  Правил   обліку   громадян,   які   потребують    
                             поліпшення  житлових умов, і  надання  їм жилих приміщень в  
                            Українській РСР; 
                           - лист директора КУ “ *******” від 10.08.2020р. № 143; 
                           - довідка  МСЕК від 29.06.2016р. 
 
 4.5. Балінт Марію Йосипівну, дитину інваліда, особу з числа дітей   
позбавлених батьківського піклування, яка знаходиться  на повному державному 
утриманні у ********* та перебуває на квартирному обліку з  27.08.2014 року 
(рішення виконкому № 150) -   у зв’язку з тим, що по стану здоров’я, за 
висновком  медико-соціальної експертизи потребує стороннього догляду і не 
може здійснювати самообслуговування та вести самостійний спосіб життя.  
 Підстава: п.4 ст. 46 Житлового кодексу України; 
                          - пп.4 п. 46  Правил   обліку   громадян,   які   потребують    
                             поліпшення  житлових умов, і  надання  їм жилих приміщень в  
                            Українській РСР; 
                          - лист директора КУ “*********”  від 10.08.2020р. № 142; 
                 - довідка  МСЕК від  26.10.2016р. 
 
 4.6. Товт Ізідора Дезидеровича, дитину інваліда, особу з числа дітей   
позбавлених батьківського піклування, який знаходиться на повному 
державному утриманні у******* та перебуває на квартирному обліку з  
10.12.2015 року (рішення виконкому № 318) -   у зв’язку з тим, що по стану 
здоров’я, за висновком  медико-соціальної експертизи потребує стороннього 
догляду і не може здійснювати самообслуговування та вести самостійний спосіб 
життя.  
 Підстава: п.4 ст. 46 Житлового кодексу України; 
                          - пп.4 п. 46  Правил   обліку   громадян,   які   потребують    
                             поліпшення  житлових умов, і  надання  їм жилих приміщень в  
                            Українській РСР; 
                           - лист директора КУ “**********”  від 10.08.2020р. № 141; 
                           - довідка  МСЕК від 07.11.2017р. 
 



 4.7. Вадалма Федора Олександровича, дитину інваліда, особу з числа дітей 
позбавлених батьківського піклування, який знаходиться на повному 
державному утриманні у ******* та перебуває на квартирному обліку з  
10.12.2015 року (рішення виконкому № 318) -   у зв’язку з тим, що по стану 
здоров’я, за висновком  медико-соціальної експертизи потребує стороннього 
догляду і не може здійснювати самообслуговування та вести самостійний спосіб 
життя.  
 Підстава: п.4 ст. 46 Житлового кодексу України; 
                          - пп.4 п. 46  Правил   обліку   громадян,   які   потребують    
                             поліпшення  житлових умов, і  надання  їм жилих приміщень в  
                            Українській РСР; 
                           - лист директора КУ “*********”  від 10.08.2020р. № 140; 
                          - довідка  МСЕК від 28.09.2017р. 
 
 4.8. Гого Артура Володимировича, дитину інваліда, особу з числа дітей   
позбавлених батьківського піклування, який знаходиться на повному 
державному утриманні у ******** та перебуває на квартирному обліку з 
05.07.2016 року (рішення виконкому № 187) -   у зв’язку з тим, що по стану 
здоров’я, за висновком  медико-соціальної експертизи потребує стороннього 
догляду і не може здійснювати самообслуговування та вести самостійний спосіб 
життя.  
 Підстава: п.4 ст. 46 Житлового кодексу України; 
                          - пп.4 п. 46  Правил   обліку   громадян,   які   потребують    
                             поліпшення  житлових умов, і  надання  їм жилих приміщень в  
                            Українській РСР; 
                           - лист директора КУ “********” від 10.08.2020р. № 139; 
                          - довідка  МСЕК від 29.05.2018р. 
 
 4.9. Мурс Віталія Ференцовича, дитину інваліда, особу з числа дітей   
позбавлених батьківського піклування, який знаходиться на повному 
державному утриманні у ******* та перебуває на квартирному обліку з  
27.09.2016 року (рішення виконкому № 254) -   у зв’язку з тим, що по стану 
здоров’я, за висновком  медико-соціальної експертизи потребує стороннього 
догляду і не може здійснювати самообслуговування та вести самостійний спосіб 
життя.  
 Підстава: п.4 ст. 46 Житлового кодексу України; 
                          - пп.4 п. 46  Правил   обліку   громадян,   які   потребують    
                             поліпшення  житлових умов, і  надання  їм жилих приміщень в  
                            Українській РСР; 
                           - лист директора КУ “*********”  від 10.08.2020р. № 138; 
                          - довідка  МСЕК від 10.09.2018р. 
 
 4.10. Деметер Ігоря Ернестовича, дитину інваліда, особу з числа дітей   
позбавлених батьківського піклування, який знаходиться на повному 
державному утриманні у ******** та перебуває на квартирному обліку з  



27.09.2016 року (рішення виконкому № 254) -   у зв’язку з тим, що по стану 
здоров’я, за висновком  медико-соціальної експертизи потребує стороннього 
догляду і не може здійснювати самообслуговування та вести самостійний спосіб 
життя.  
 Підстава: п.4 ст. 46 Житлового кодексу України; 
                          - пп.4 п. 46  Правил   обліку   громадян,   які   потребують    
                            поліпшення  житлових умов, і  надання  їм жилих приміщень в  
                            Українській РСР; 
                          - лист директора КУ “*********”  від 10.08.2020р. № 137; 
                          - довідка  МСЕК від 11.09.2018р. 
 
 4.11. Орос Андрія Андрійовича, дитину інваліда, особу з числа дітей   
позбавлених батьківського піклування, який перебуває на повному державному 
утриманні у ******** та перебуває на квартирному обліку з  21.01.2016 року 
(рішення виконкому № 9) -   у зв’язку з тим, що по стану здоров’я за висновком  
медико-соціальної експертизи потребує стороннього догляду і не може 
здійснювати самообслуговування та вести самостійний спосіб життя.  
 Підстава: п.4 ст. 46 Житлового кодексу України; 
                          - пп.4 п. 46  Правил   обліку   громадян,   які   потребують    
                             поліпшення  житлових умов, і  надання  їм жилих приміщень в  
                            Українській РСР; 
                           - лист директора КУ  “********* ”  від 05.08.2020р. № 271; 
                           - довідка  МСЕК від 14.12.2017р. 
 
 4.12. Круліковську Ілону Олександрівну, особу з числа дітей позбавлених 
батьківського піклування, яка перебуває на квартирному обліку з  24.02.2015 
року (рішення виконкому № 38) - у зв’язку із придбанням однокімнатної 
квартири №*** по вулиці*****, будинок *** в м. Мукачево,  де житлова площа   
складає 17,50 в.м., загальна площа складає 33,00 кв.м. 
 Підстава: Постанова Кабінету Міністрів України № 877  від 15.11.2017р.  
      (в редакції ПКМУ № 616 від 26.06.2019р.) про  затвердження                    
                “Порядку та умов надання у 2019 році субвенцій 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 “; 
                        - договір купівлі-продажу квартири від 22.10.2020р. 
 
 4.13. Гелетей Андрія Васильовича, учасника бойових дій,  який перебуває 
на квартирному обліку з  28.07.2015 року (рішення виконкому № 208) - у зв’язку 
із вибуттям на постійне місце проживання  до іншого населеного  пункту. 
 Зняти з квартирного обліку та виключити із загального та першочергового 
списків черговості.  
 Підстава: п.2 ст.40 Житлового Кодексу УРСР. 



 
5. У відповідності до вимог ст.40  Житлового Кодексу Української РСР, п. 28 
“Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання 
їм жилих приміщень в Українській РСР”: 
 
-  Затвердити п.2 протоколу засідання  житлової комісії Західного Центру 
радіотехнічного спостереження (ЗЦРС) від 09.10.2020року № 5 про взяття на 
квартирний облік за місцем проходження служби військовослужбовця 
Філінського Юрія Віталійовича складом сім’ї 1 чол. та включення його в 
загальний список  черговості з  09.10.2020 року. 
 Підстава: лист Західного Центру радіотехнічного спостереження (ЗЦРС) 
                  від 19.10.2020р. № 559-04-03-13. 
  
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Е.Барчія. 
 
 
 Міський голова                             А. БАЛОГА 
 


