
 
 
 
 

У К Р А Ї Н А 
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

12.01.2021                                            Мукачево                                                     № 7  
        
Про надання дозволу на укладення договору житлового найму та  взяття на 
квартирний облік 
 

Розглянувши заяви громадян,  листи організацій  та установ, у 
відповідності до ст.ст. 34, 39,45, 64, 106 Житлового Кодексу Української РСР,  
п.13,15,44 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 Енгельман Деборою Фомівною, склад сім’ї — 2 чол., що проживає в 
комунальному житловому будинку  по вулиці ******, будинок № **** в місті 
Мукачево, який складається з 2-х кімнат, житловою площею — 52,70 кв.м., 
загальною площею — 84,80 кв.м.  
 Основний квартиронаймач батько  Енгельман Ф.М. з квартири вибув у 
1977 році. 
 Підстава: ст. 64, 106 Житлового Кодексу.    
     
2. Взяти на квартирний облік та включити в списки черговості: 
 
 2.1. Пуга Юрія Юрійовича, учасника бойових дій, склад сім’ї 1 чол.,  який 
зареєстрований та проживає в гуртожитку по вулиці *******,***. 
 Взяти на квартирний облік та включити в загальний та першочерговий 
списки черговості. 
 Підстава: ст. 34, 39, 45 Житлового кодексу УРСР; 
                     - пп.13, 15, 44  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. Козарь Сергія Петровича, учасника бойових дій, склад сім’ї 3 чол.,  
який зареєстрований та проживає в  приватизованій у спільну часткову власність 
на 3-х осіб квартирі № *** по вулиці ******,*****, яка складається з 2-х кімнат  
житловою площею- 36,8 кв.м., загальною площею-61,70 кв.м., зареєстровано 5 
чол. (дві сім’ї). Право на безоплатну приватизацію житла використано 
заявником в обсязі — 20,6 кв.м. при нормі-24,3 кв.м. загальної площі. 
 Взяти на квартирний облік та включити в загальний та першочерговий 
списки черговості. 
 Підстава: ст. 34, 39, 45 Житлового кодексу УРСР; 
                     - пп.13, 15, 44  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”. 
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради 
Е.Барчія. 
 
 
 Міський голова                             А. БАЛОГА 
 
 


