
 
 
 
 

У К Р А Ї Н А 
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

    09.02.2021                                        Мукачево                                                № 48  
        
Про надання дозволу на укладення договору житлового найму та  взяття на 
квартирний облік 
 

Розглянувши заяви громадян,  листи організацій  та установ, у 
відповідності до протоколу громадської комісії з розгляду житлових питань № 2 
від 27.01.2021 року, ст.ст. 34, 39,40,46,48-1, 64, 106 Житлового Кодексу 
Української РСР,  п.13,15,26,46 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  
“УПРАВЛЯЮЧА  КОМПАНІЯ “НАВІБУД”: 

 
 1.1. з Ланецьким Віталієм Михайловичем, особою з числа дітей 
позбавлених батьківського піклування, склад сім’ї — 2 чол. (брат Ланецький 
Артур Михайлович), що проживає в  квартирі № *** по вулиці *****, будинок № 
***в місті Мукачево, яка складається з 2-х кімнат, житловою площею — 33,90 
кв.м., загальною площею — 48,90 кв.м.  
 Квартира надавалась бабусі Ланецькій К.Т. як малосімейка від заводу 
“Будіндустрія” у 1993 році.  
 Підстава: ст. 64, 106 Житлового Кодексу.    
    
  1.2.  з  Чорій Василем Васильовичем, склад сім’ї- 4 чол.,  що проживає в  
квартирі № *** по вулиці*****, будинок № *** в місті Мукачево, яка 
складається з 2-х кімнат, житловою площею — 32,20 кв.м., загальною площею 
— 52,00 кв.м.  
 Основний квартиронаймач батько  Чорій В.І. помер ******. 
 Підстава: ст. 64, 106 Житлового Кодексу.    
 
 
 



2. Взяти на квартирний облік та включити в списки черговості: 
 

2.1. Симонян Віталія Вікторовича, аспіранта Мукачівського державного 
університету, особу з числа дітей позбавлених батьківського піклування,  який 
складом сім’ї 1 чол. проживає в кімнаті № *** гуртожитку по вулиці ***** , де 
займає житлову площу 6,00 кв.м. 

Взяти на квартирний облік та включити в загальний список черговості. 
Підстава: пп.6 п.1 ст. 34 Житлового Кодексу; 
              пп.6 п.13,15 “Правил обліку громадян, які потребують поліпшення  
                житлових умов, надання їм жилих приміщень в Українській РСР”  
  
2.2. Горват Бригіту Юріївну, дитину позбавлену батьківського піклування, 

вихованку дитячого будинку інтернату сімейного типу сім’ї Матвеюк,  склад 
сім’ї 1 чол., яка житлової площі немає, зареєстрована по вулиці *****,*** в 
нереєстрованому будинку ромського поселення.  

Взяти на квартирний облік та включити в загальний та позачерговий 
список черговості. 

Підстава: пп.3 п.1ст. 39, ст. 46  Житлового Кодексу; 
                 п.п.15, 46 “Правил обліку громадян, які потребують поліпшення  
                житлових умов, надання їм жилих приміщень в Українській РСР” 
                 ст. 33 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових 

                        умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених      
                        батьківського піклування” 

  
2.3. Беркі Карла Карловича, дитину позбавлену батьківського піклування,  

склад сім’ї 1 чол., яка житлової площі немає, зареєстрована по вулиці *****,*** 
в  будинку дядька, де зареєстровано 27.   

Взяти на квартирний облік та включити в загальний та позачерговий 
список черговості. 

Підстава: пп.3 п.1ст. 39, ст. 46 Житлового Кодексу; 
                 - п.п.15,46 “Правил обліку громадян, які потребують поліпшення  
                житлових умов, надання їм жилих приміщень в Українській РСР” 
                 ст. 33 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових 

                        умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених      
                        батьківського піклування” 

 
2.4. Балог Зіту Ернестівну, дитину позбавлену батьківського піклування, 

вихованку Мукачівського дитячого будинку інтернату,  склад сім’ї 1 чол., що  
зареєстрована по вулиці *****,***  в інтернаті,  житлової площі немає.  

Взяти на квартирний облік та включити в загальний та позачерговий 
список черговості. 

Підстава: пп.3 п.1ст. 39, ст. 46 Житлового Кодексу; 
               - п.п.15,46 “Правил обліку громадян, які потребують поліпшення  
                житлових умов, надання їм жилих приміщень в Українській РСР” 



                 ст. 33 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових 
                        умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених      
                        батьківського піклування” 

 
2.5. Внести зміни в пп.2.2 п.2 рішення виконавчого комітету Мукачівської 

міської ради  від 21.07.2020р. № 272  та викласти його в наступній редакції: 
“2. Взяти на квартирний облік: 
2.2. Савко Людмилу Іванівну, дитину сироту, склад сім’ї 1 чол., яка 

житлової площі немає, проживає по вулиці *****, будинок *** в с. ***** 
Мукачівського району у діда, зареєстрована в приватному будинку вітчима по 
вулиці *****, будинок *** в  с. ***** Мукачівського району.” 

Підстава: лист Служби у справах дітей Мукачівської міської ради від 
22.01.2011р. № 71/0/61-20. 

 
3. Зняти з квартирного обліку та виключити із списків черговості: 
 
3.1. Згідно листа КЕВ м. Мукачево від 20.01.2021р. № 31 про здійснення 

виплати компенсації за належні військовослужбовцям для отримання жилі 
приміщення та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
02.09.2015р. № 728 та 08.10.2012р. № 1036, на підставі ст. 48-1 Житлового 
Кодексу УРСР -  зняти з квартирного обліку та виключити із списків черговості  
сім’ї військовослужбовців, які отримали компенсацію на придбання житла та 
перебувають на квартирному обліку за місцем проживання при виконавчому 
комітеті: 

3.1. Воронінського Євгенія Володимировича,  учасника бойових дій, який 
перебуває на квартирному обліку з 22.03.2016 року в загальному та 
першочерговому списках черговості; 

 
3.2. Мислик Наталію Андріївну, яка перебуває на квартирному обліку з 

25.04.2016 року в загальному та першочерговому списках черговості (в списках 
черговості рахується чоловік -  чоловік Мислик Леонід Леонідович, учасник 
бойових дій); 

   
3.3. Плоскина Степана Степановича, який перебуває на квартирному 

обліку  з  05.07.2016 року в загальному та першочерговому списках черговості; 
 
3.4. Алексеєнко Юрія Юрійовича, який перебуває на квартирному обліку з 

20.10.2015 року в загальному та першочерговому списках черговості.  
 Підстава: п.1-1 ст. 40, 48-1 Житлового кодексу УРСР; 
                    - пп.7 п.26,   Правил обліку громадян, які потребують поліпшення   
                     житлових умов, і  надання  їм жилих приміщень в  Українській РСР; 
                    - п.п.1,9 ст.12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії 
             їх  соціального захисту”.       
 



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради 
Е.Барчія. 
 
 
 Міський голова                             А. БАЛОГА 
 
 


