
 
 
 
 

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           №453 
        
Про включення до  числа службових жилих приміщень  та надання статусу 
“службове житло” КЕВ м. Мукачево жилим квартирам в 41-квартирному 
житловому будинку Міністерства Оборони України по  вулиці Куруців, 21В 
в м. Мукачево, які закріплені на праві оперативного управління за 
військовою частиною А1556 Мукачівського гарнізону: 
 
 Розглянувши звернення т.в.о. начальника  Мукачівського гарнізону та 
начальника Квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) м. Мукачево  
Міністерства Оборони України від 31.07.2020р. № 147, від 22.10.2020р. № 215, 
у відповідності до ст.ст. 118, 119, 121,123 Житлового Кодексу  Української   РСР,  
п. 8 Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими 
приміщеннями, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 
03.08.2006р. № 1081, п.3 розділу ІІІ Інструкції з організації забезпечення 
військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими 
приміщеннями, затвердженої наказом Міністерства Оборони України від 
31.07.2018 р.  № 380,  наказу  Міністерства  Оборони  України  від  29.12.2019 р. 
№ 680, Положення про порядок надання службових жилих приміщень і 
користування ними в УРСР, затвердженого Постановою Ради Міністрів УРСР  
від 04.02.1988р. № 37, керуючись п.п.7,8 п.”б” 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:  
 

1.1. Включити до числа  службових жилих приміщень  та надати 
статус «службове житло» КЕВ м. Мукачево жилим квартирам в 
побудованому 41-квартирному житловому будинку Міністерства Оборони 
України по вулиці Куруців, 21В, в м. Мукачево, які закріплені на праві 
оперативного управління за військовою частиною А1556 Мукачівського 
гарнізону: 
 
 - квартирі № 1 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з 3-х кімнат, 
житловою площею 40,20 кв.м., загальною площею — 65,50 кв.м.; 
 
 - квартирі № 3 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з 2-х кімнат, 
житловою площею 28,80 кв.м., загальною площею — 59,00 кв.м.; 



 - квартирі № 4 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з 3-х кімнат, 
житловою площею 39,90 кв.м., загальною площею — 65,40 кв.м.; 
 
 - квартирі № 6 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з 2-х кімнат, 
житловою площею 28,80 кв.м., загальною площею — 59,00 кв.м.; 
 
 - квартирі № 7 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з 3-х кімнат, 
житловою площею 40,90 кв.м., загальною площею — 66,50 кв.м.; 
 
 - квартирі № 8 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з 3-х кімнат, 
житловою площею 39,50 кв.м., загальною площею — 70,80 кв.м.; 
 
 - квартирі № 9 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з 2-х кімнат, 
житловою площею 28,60 кв.м., загальною площею — 58,90 кв.м.; 
 
 - квартирі № 10 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з однієї кімнати, 
житловою площею 16,50 кв.м., загальною площею — 40,50 кв.м.; 
 
 - квартирі № 11 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з 2-х кімнат, 
житловою площею 29,60 кв.м., загальною площею — 58,60 кв.м.; 
 
 - квартирі № 12 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з 2-х кімнат, 
житловою площею 29,20 кв.м., загальною площею — 57,20 кв.м.; 
 
 - квартирі № 13 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з 2-х кімнат, 
житловою площею 28,00 кв.м., загальною площею — 49,00 кв.м.; 
 
 - квартирі № 14 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з однієї кімнати, 
житловою площею 16,60 кв.м., загальною площею — 40,20 кв.м.; 
 
 - квартирі № 15 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з 2-х кімнат, 
житловою площею 29,70 кв.м., загальною площею — 58,70 кв.м.; 
 
 - квартирі № 16 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з 2-х кімнат, 
житловою площею 29,20 кв.м., загальною площею — 57,90 кв.м.; 
 
 - квартирі № 17 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з 2-х кімнат, 
житловою площею 28,00 кв.м., загальною площею — 49,10 кв.м.; 
 
 - квартирі № 18 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з однієї кімнати, 
житловою площею 16,60 кв.м., загальною площею — 40,50 кв.м.; 
 
 - квартирі № 21 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з 2-х кімнат, 
житловою площею 28,70 кв.м., загальною площею — 49,70 кв.м.; 
 



 - квартирі № 23 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з однієї кімнати, 
житловою площею 14,40 кв.м., загальною площею — 33,50 кв.м.; 
 
 - квартирі № 24 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з 2-х кімнат, 
житловою площею 29,50 кв.м., загальною площею — 53,80 кв.м.; 
 
 - квартирі № 25 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з 2-х кімнат, 
житловою площею 30,90 кв.м., загальною площею — 57,80 кв.м.; 
 
 - квартирі № 26 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з однієї кімнати, 
житловою площею 14,30 кв.м., загальною площею — 33,60 кв.м.; 
 
 - квартирі № 27 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з 2-х кімнат, 
житловою площею 29,50 кв.м., загальною площею — 53,70 кв.м.; 
 
 - квартирі № 28 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з 2-х кімнат, 
житловою площею 30,90 кв.м., загальною площею — 58,00 кв.м.; 
 
 - квартирі № 29 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з однієї кімнати, 
житловою площею 14,50 кв.м., загальною площею — 33,70 кв.м.; 
 
 - квартирі № 30 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з 2-х кімнат, 
житловою площею 29,70 кв.м., загальною площею — 53,80 кв.м.; 
 
 - квартирі № 31 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з 2-х кімнат, 
житловою площею 30,80 кв.м., загальною площею — 58,10 кв.м.; 
 
 - квартирі № 32 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з однієї кімнати, 
житловою площею 14,40 кв.м., загальною площею — 33,60 кв.м.; 
 
 - квартирі № 33 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з 2-х кімнат, 
житловою площею 29,60 кв.м., загальною площею — 53,70 кв.м.; 
 
 - квартирі № 34 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з 4-х кімнат, 
житловою площею 58,90 кв.м., загальною площею — 83,40 кв.м.; 
 
 - квартирі № 35 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з 2-х кімнат, 
житловою площею 30,60 кв.м., загальною площею — 58,10 кв.м.; 
 
 - квартирі № 36 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з 4-х кімнат, 
житловою площею 59,00 кв.м., загальною площею — 83,20 кв.м.; 
 
 - квартирі № 39 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з 2-х кімнат, 
житловою площею 30,60 кв.м., загальною площею — 58,10 кв.м.; 
 



 - квартирі № 40 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з 4-х кімнат, 
житловою площею 59,10 кв.м., загальною площею — 83,40 кв.м.; 
 
 - квартирі № 41 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з 2-х кімнат, 
житловою площею 30,70 кв.м., загальною площею — 58,10 кв.м. 
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Е.Барчія. 
 
 
 Міський голова                             А. БАЛОГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Надати статус постійного житла з  видачею ордера на право вселення в 
квартиру: 
 
 -  квартирі № 5 по вулиці Куруців, 21В, яка складається з 3-х кімнат, 
житловою площею 38,70 кв.м., загальною площею — 70,20 кв.м. 
 
3. Не включати до числа  службових жилих приміщень, не надавати статус 
службового житла та не вчиняти будь-яких дій з наступним квартирам по 
вулиці Куруців 21 В, які залишені під охороною КЕВ м. Мукачево, в зв’язку 
із накладенням на них арешту на підставі Ухвали Мукачівського 
міськрайонного суду від 09.07.2020р., по справі № 303/ 3594/20, 2-з/303/13/20, 
Постанови Закарпатського апеляційного суду від 12.03.2020р.  по справі 
303/8030/19: 
 - квартира № 2   по вулиці Куруців, 21В;  
 - квартира № 19 по вулиці Куруців, 21В;  
 - квартира № 20 по вулиці Куруців, 21В; 
 - квартира № 22 по вулиці Куруців, 21В;  
 - квартира № 37 по вулиці Куруців, 21В;  
 - квартира № 38 по вулиці Куруців, 21В.  


