
 
 
 
 

У К Р А Ї Н А 
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

15.12.2020     Мукачево         № 499 
        
Про надання дозволу на укладення договору житлового найму, взяття на 
квартирний облік  та внесення змін в квартирно-облікову справу 
 

Розглянувши заяви громадян,  листи організацій  та установ, у 
відповідності до ст.ст. 32, 34, 39,40, 45, 64, 106 Житлового Кодексу Української 
РСР,  п.13,15,17,19, 44 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 Данько Оленою Іванівною, склад сім’ї — 2 чол., що проживає в 
квартирі № *** по вулиці *****, будинок № *** в місті Мукачево, яка 
складається з 3-х кімнат, житловою площею — 40,40 кв.м., загальною площею 
— 66,10 кв.м. 
 Основний квартиронаймач чоловік Данько С.А. помер  ******р.  
 Підстава: ст. 64, 106 Житлового Кодексу. 
 
2. Взяти на квартирний облік: 
  
 2.1. Богдан Дмитра Васильовича, дитину позбавлену батьківського 
піклування, склад сім’ї - 1 чол., вихованця дитячого будинку сімейного типу 
сім’ї **** (вул. *****,***), який зареєстрований в м. Мукачево по вулиці 
*****,*** кв..***, де житлова площа однієї кімнати  складає — 16,70 кв.м., 
загальна площа складає -  28,70 кв.м., зареєстровано 6 чол. 
 Взяти на квартирний облік та включити в загальний список черговості, в 
зв’язку із незабезпеченістю житловою площею згідно встановленої норми за 
місцем збереження права на житло. 
 Підстава: ст. 32, 34, 39 Житлового кодексу УРСР; 
                          - п.п. 13,15 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення   



                            житлових умов, і  надання  їм жилих приміщень в  
                            Українській РСР ; 
       - ст. 32 Закону України «Про забезпечення організаційно-     
                  правових  умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,     
                  позбавлених батьківського піклування» 
 
 2.2. Софілканич Василя Васильовича, склад сім’ї  5 чол., багатодітну 
сім’ю, учасника бойових дій та особу з інвалідністю *** групи, що проживає  в 
м. Мукачево по вулиці *****, будинок ***квартира №***, де житлова площа 
двох кімнат складає — 28,30 кв.м., загальна площа складає — 43,40 кв.м., 
зареєстровано  5 чол. 
 Взяти на квартирний облік та включити в загальний та першочерговий 
список черговості як багатодітну сім’ю не забезпечену мінімальною нормою 
забезпеченості. 
 У включенні в позачерговий список черговості, згідно пільг встановлених 
для ветеранів війни-учасників бойових дій та ветеранів війни-осіб з 
інвалідністю внаслідок війни — відмовити, в зв’язку з тим  що вказане житло 
по вулиці *****,*** кв.*** придбане  заявником  у приватну  власність за 
рахунок коштів одноразової грошової компенсації в рамках реалізації Порядку 
виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 
членам  сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, а також інвалідам І-ІІ групи з числа 
військовослужбовців, які брали  участь у зазначеній  операції, та потребують 
поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 19.10.2016р. № 719. 
 Підстава: ст. 32, 34, 39, ч.2 п.1-1 ст. 40, ст. 45  Житлового кодексу УРСР; 
                          - п.п.13,15, абз. 3 п. 17, п. 19, пп. 11 п. 44  “Правил обліку        
                   громадян, які потребують поліпшення  житлових умов, і    
                   надання їм жилих приміщень в  Українській РСР” ;                                                
                - ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захист”                        

            - пп.2,3п.4 Порядку виплати грошової компенсації за належні для        
отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України, а також членів їх сімей, затвердженого ПКМУ від19 
жовтня 2016 р. № 719, із змінами та доповненнями. 

 
 2.3. Човбан Мирослава Мирославовича, особу з числа дітей-сиріт, склад 
сім’ї 1 чол., що проживає  в с. ***** по вулиці *****,*** в приватному будинку 
дідуся Човбан А.А., де житлова площа будинку складає 56,70 кв.м., проживає 4 
чол. В даному будинку до досягнення повноліття було збережено право на 
житло.  
  Взяти на квартирний облік та включити в загальний  список черговості, 
як  особу з числа  дітей-сиріт, який житлової площі не має.     
 Підстава: ст. 32, 34, 39  Житлового кодексу УРСР; 
                   - п.п.13,15 “Правил обліку громадян, які потребують поліпшення   



                    житлових умов, і  надання  їм жилих приміщень в  Українській РСР”                            
                   - ст. 32 Закону України “Про забезпечення організаційно- правових  
            умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених     
            батьківського піклування”.        
  
 2.4. Човбан Андріяна Мирославовича, особу з числа дітей-сиріт, склад 
сім’ї 1 чол., що проживає  в с. ***** по вулиці *****,*** в приватному будинку 
дідуся Човбан А.А., де житлова площа будинку складає 56,70 кв.м., проживає 4 
чол. В даному будинку до досягнення повноліття було збережено право на 
житло.  
  Взяти на квартирний облік та включити в загальний  список черговості, 
як  особу з числа  дітей-сиріт, який житлової площі не має.     
 Підстава: ст. 32, 34, 39  Житлового кодексу УРСР; 
                   - п.п.13,15 “Правил обліку громадян, які потребують поліпшення   
                    житлових умов, і  надання  їм жилих приміщень в  Українській РСР”                            
  - ст. 32 Закону України “Про забезпечення організаційно- правових 
  умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених      
           батьківського піклування”. 
 
3. Внести зміни в квартирно-облікову справу: 
 
 3.1. Туряниця Павела  Павловича, учасника бойових дій, який перебуває 
на квартирному обліку  складом сім’ї 4 чол.  з  28.10.2014р. 
 Внести зміни в квартирно-облікову справу, у зв’язку із зміною імені члена 
сім’ї-дружини Туряниця Оксани Іванівни на Туряниця Ксенію Іванівну. 
 Підстава: ст. 38 Житлового кодексу УРСР; 
                          - п.п. 13, 15, 45 Правил   обліку   громадян,   які   потребують    
                            поліпшення  житлових умов, і  надання  їм жилих приміщень в  
                            Українській РСР . 
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Е.Барчія. 
 
 
 Міський голова                             А. БАЛОГА 
 


