
 

 
 

 

У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    ______       2021                               Мукачево                                           № ____  
        

Про надання дозволу на укладення договорів житлового найму, взяття на 

квартирний облік, зняття з квартирного обліку, надання житла та видачу 

ордера, затвердження списків черговості 
 

Розглянувши заяви громадян,  листи організацій  та установ, у 

відповідності до протоколу громадської комісії з розгляду житлових питань № 3 

від 19.02.2021 року, ст.ст.34,39,40,45,46,58,64,106, 118,119,121,122 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 Годас Миколою Юрійовичем,  склад сім’ї — 3 чол., що проживає в  

квартирі № *** по вулиці *****, будинок *** в місті Мукачево, яка складається з  

однієї кімнати, житловою площею — 19,50 кв.м., загальною площею — 37,70 

кв.м.  

 Основний квартиронаймач батько  Годас Ю.Г. помер *****р. 

 Підстава: ст. 64, 106 Житлового Кодексу.    

    

  1.2.  з  Якубовською Любов’ю Василівною,  склад сім’ї- 1 чол.,  що 

проживає в  квартирі № *** по вулиці *****, будинок № *** в місті Мукачево, 

яка складається з 2-х кімнат, житловою площею — 27,40 кв.м., загальною 

площею — 48,40 кв.м.  

 Основний квартиронаймач  свекруха Якубовська Г.Й. померла *****р. 

 Підстава: ст. 64, 106 Житлового Кодексу.  
 

 1.3. з Правда Ольгою Олексіївною, склад сім’ї -1 чол., що проживає  в 

квартирі № *** по вулиці *****, яка складається з 2-х кімнат, житловою площею 



-23,0 кв.м., загальною площею  — 60,60 кв.м, де зареєстровано 3 чол. 

(зареєстровані в квартирі  знайомі - Джуга М.Г. та Джуга Д.В. не є членами сім’ї 

Правда О.О. та права на житлову площу даної квартири не мають).  

 Основний квартиронаймач бабка Луньова М.Й. померла *****р. 

 Підстава: ст. 64, 106 Житлового Кодексу.  
 

 1.4. з Гаврилець Володимиром Володимировичем, який складом сім’ї 2 

чол. проживає в квартирі № *** по вулиці *****, будинок № ***, що складається 

з однієї  кімнати, житловою площею -13,20 кв.м., загальною площею  — 30,00 

кв.м. 

 Основний квартиронаймач  бабка Горват Г.І. померла *****р. 

 Підстава: ст. 64, 106 Житлового Кодексу.  
 

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

 

 2.1. Твердохліб  Діану Юріївну, дитину позбавлену батьківського 

піклування, склад сім’ї 1 чол., яка житлової площі немає, проживає в 

приватному будинку опікуна-бабусі Гардубей М.І, по вулиці *****,*** в селі  

*****, що входить до складу  Мукачівської міської територіальної громади,  де  

загальна площа будинку складає — 92,00 кв.м., зареєстровано 8 чол. 

Взяти на квартирний облік та включити в загальний і позачерговий списки 

черговості. 

Підстава:  ст. 34 , пп.3 п.1ст. 39 Житлового Кодексу; 

              п.п.13,15,46 “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” 

 

 2.2. Загороднюк Степана Миколайовича, дитину позбавлену батьківського 

піклування, склад сім’ї 1 чол., який житлової площі немає, проживає в 

приватному будинку дядька Загороднюк А.М. по  вулиці ******,*** в селі 

*****, що входить до складу  Мукачівської міської територіальної громади. На 

соціальний та квартирний облік був взятий рішенням ******  сільської ради від 

17.06.2020 року № 17. 

Взяти на квартирний облік та включити в загальний і позачерговий списки 

черговості  із збереженням дати взяття  на квартирний облік ***** сільською 

радою - з 17.06.2020року. 

Підстава: ст. 34, пп.3 п.1ст. 39  Житлового Кодексу; 

             п.п.13,15, 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. Боднар Юрія Шандоровича, дитину позбавлену батьківського 

піклування, вихованця дитячого будинку  сімейного типу сім’ї *****(с. ***** 

****** р-ну, вул. *****,***),  склад сім’ї 1 чол., який житлової площі немає. 

Взяти на квартирний облік та включити в загальний та позачерговий 

список черговості. 

Підстава: ст. 34, пп.3 п.1ст. 39   Житлового Кодексу; 

              п.п.13,15,46 “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. Салка Віолу Іванівну, дитину сироту, дитину позбавлену батьківського 

піклування,  склад сім’ї 1 чол., яка житлової площі немає, проживає  по вулиці 

*****,***в селі *****, що входить до складу  Мукачівської міської 

територіальної громади,   в  будинку опікуна Поп Ю.Ю. (дядька),  де 

зареєстровано 4 чол.   

Взяти на квартирний облік та включити в загальний та позачерговий 

список черговості. 

Підстава: ст. 34,  пп.3 п.1ст. 39 Житлового Кодексу; 

            - п.п.13,15,46 “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. Сабов Валентина Володимировича, дитину- сироту,  склад сім’ї 1 чол., 

який житлової площі немає, проживав з мамою, яка померла, в гуртожитку по 

вулиці *****,*** кімната *** в. м. Мукачево. 

Взяти на квартирний облік та включити в загальний і позачерговий списки 

черговості. 

Підстава:  ст. 34,  пп.3 п.1ст. 39 Житлового Кодексу; 

              п.п.13,15,46 “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” 

 

 2.6. Твердохліб  Лідію Юріївну, дитину позбавлену батьківського 

піклування, склад сім’ї 1 чол., яка житлової площі немає, проживає в 

приватному будинку опікуна-бабусі Гардубей М.І. по вулиці *****,***  в селі 

*****, що входить до складу  Мукачівської міської територіальної громади,  де  

загальна площа будинку складає — 92,00 кв.м., проживає 8 чол. На соціальний 

та квартирний облік була взята рішенням ***** сільської ради від 27.02.2020 

року № 7. 



Взяти на квартирний облік та включити в загальний і позачерговий списки 

черговості із збереженням дати  взяття на квартирний облік  *****  сільською 

радою -  з 27.02.2020року 

Підстава: ст. 34, пп.3 п.1ст. 39  Житлового Кодексу; 

              п.п.13,15,46 “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” 

 

 2.7. Мателешко Людмилу Михайлівну, дитину сироту, склад сім’ї 1 чол., 

яка житлової площі немає, проживає в приватному будинку бабусі Зан Л.В. по 

вулиці *****,*** в селі  *****,   що входить до складу  Мукачівської міської 

територіальної громади,   де житлова площа будинку складає 101,5 кв.м., 

зареєстровано - 11 чол. На соціальний та квартирний облік була взята рішенням 

*****   сільської ради від 26.07.2019 року № 116. 

Взяти на квартирний облік та включити в загальний і позачерговий списки 

черговості із збереженням дати взяття на квартирний облік  ***** сільською 

радою - з 26.07.2019року. 

Підстава:  ст. 34,  пп.3 п.1ст. 39 Житлового Кодексу; 

              п.п.13,15,46 “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”   
 

2.8. Артеменко Михайла Олександровича, військовослужбовця в/ч **** 

Державної прикордонної служби України, учасника бойових дій в АТО, 

внутрішньо переміщену особу, склад сім’ї 3 чол., який зареєстрований по вулиці 

*****,***, проживає в найманому житлі по вулиці ******, будинок ***, 

корпус**, квартира № ***. 

Взяти на квартирний облік та включити в загальний і  першочерговий  

списки черговості, як внутрішньо- переміщену особу з числа учасників бойових 

дій.   

Підстава: ст. 45 Житлового Кодексу; 

                 - п.п.8 п.13“Правил обліку громадян, які потребують поліпшення  

                житлових умов, надання їм жилих приміщень в Українській РСР” 

                 - Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх       

                         соціального захисту" 

 

3. Зняти з квартирного обліку та виключити із списків черговості: 

 

3.1. Лендєл Ігоря Андрійовича, який складом сім’ї 3 чол. перебуває на 

квартирному обліку з 29.01.2004 року в загальному  списку черговості — в 



зв’язку із вибуттям на постійне місце проживання в *** та зняттям з реєстрації 

25.08.2020 року 

Підстава: пп.2 ст. 40 Житлового Кодексу; 

                 - пп.2 п.26“Правил обліку громадян, які потребують поліпшення  

                житлових умов, надання їм жилих приміщень в Українській РСР” 

 

3.2. Корчинську Наталію Яношівну, яка складом сім’ї 2 чол. перебуває на 

квартирному обліку з 25.02.1999 року в загальному  списку черговості — в 

зв’язку із забезпеченістю житловою площею згідно норми (1 кімната, житловою 

площею -14,5 кв.м. зареєстровано 1 чол. (*****)  

Підстава: пп.1 ст. 40 Житлового Кодексу; 

                 - пп.1 п.26 “Правил обліку громадян, які потребують поліпшення  

                житлових умов, надання їм жилих приміщень в Українській РСР” 

 

3.3. Рішко Миколу Михайловича, який складом сім’ї 1 чол. перебуває на 

квартирному обліку з 25.03.1998 року в загальному  списку черговості — в 

зв’язку з  тим що зареєстрованим в м. Мукачево не значиться. 

Підстава: пп.2 ст. 40 Житлового Кодексу; 

                 - пп.2 п.26“Правил обліку громадян, які потребують поліпшення  

                житлових умов, надання їм жилих приміщень в Українській РСР” 

 

3.4. Хома  Наталію Василівну, яка складом сім’ї 2 чол. перебуває на 

квартирному обліку з 10.03.1992 року в загальному  списку черговості — в 

зв’язку із забезпеченістю житловою площею згідно норми по вулиці 

*****,***кв.*** 

Підстава: пп.1 ст. 40 Житлового Кодексу; 

                 - пп.1 п.26“Правил обліку громадян, які потребують поліпшення  

                житлових умов, надання їм жилих приміщень в Українській РСР” 

 

3.5. Гомада Василя Федоровича, який складом сім’ї 10 чол. перебуває на 

квартирному обліку з 11.07.1990 року в загальному та першочерговому  списках 

черговості — в зв’язку з тим що в м. Мукачево зареєстрованим не значиться та 

із вибуттям сім’ї у 2014 році в*****; 

Підстава: пп.2 ст. 40 Житлового Кодексу; 

                 - пп.2 п.26“Правил обліку громадян, які потребують поліпшення  

                житлових умов, надання їм жилих приміщень в Українській РСР” 

 

3.6.Андрела Марію Василівну, яка складом сім’ї 2 чол. перебуває на 

квартирному обліку з 14.02.1990 року в загальному  списку черговості — в 

зв’язку з тим що в м. Мукачево зареєстрованою не значиться, член сім’ї (син)  

житловою площею забезпечений згідно норми по вулиці *****, кв***. 

Підстава: пп.1 ст. 40 Житлового Кодексу; 

                 - пп.1 п.26“Правил обліку громадян, які потребують поліпшення  

                житлових умов, надання їм жилих приміщень в Українській РСР” 

 



3.7. Касинець Василя Юрійовича, який складом сім’ї 1 чол. перебуває на 

квартирному обліку з 12.01.1990 року в загальному  списку черговості — в 

зв’язку з тим що в м. Мукачево зареєстрованим не значиться. 

Підстава: пп.2 ст. 40 Житлового Кодексу; 

                 - пп.2 п.26“Правил обліку громадян, які потребують поліпшення  

                житлових умов, надання їм жилих приміщень в Українській РСР” 

 

3.8. Бахмат Світлану Михайлівну, яка складом сім’ї 3 чол. перебуває на 

квартирному обліку з 12.01.1990 року в загальному  списку черговості — в 

зв’язку із забезпеченістю  житловою площею згідно норми по вулиці *****,***, 

кв.***. 

Підстава: пп.1 ст. 40 Житлового Кодексу; 

               - пп.1 п.26“Правил обліку громадян, які потребують поліпшення  

                житлових умов, надання їм жилих приміщень в Українській РСР” 

 

4. Надати квартири та видати ордери на жилі приміщення: 

 

 4.1. Відповідно до рішення заступника Міністра Оборони України від 

29.11.2019р. № 303/4/2639,  протоколів засідання житлової комісії Мукачівського 

гарнізону від 28.10.2020р. (протокол № 2), засідання об’єднаної житлової комісії 

підрозділів в/ч **** які розташовані в м. Мукачево, 56 санітарно-

епідеміологічної лабораторії, в/ч  ****, в/ч ***** (******), в/ч *****, відділення 

ВСП м. Мукачево, КЕВ м. Мукачево від 11.11.2020р. (№ 16/11/2020), комісії з 

контролю за забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил України та 

членів їх сімей жилими приміщеннями від 16.12.2020року № 181: 

- надати  Гуртовій Ліліані Олександрівні, вдові загиблого в АТО 

військовослужбовця,  що проживає в службовій квартирі №*** по вулиці *****, 

***, де житлова площа складає - 28,6 кв.м.  -  квартиру № *** по вулиці *****, 

***, яка складається з 3-х кімнат, житловою площею —38,70 кв.м., загальною 

площею —70,20 кв.м. та видати ордер на вказане житло на склад сім’ї — 3 чол. 

(2 сини), із зняттям з квартирного обліку.  

 На квартирному обліку при в/ч сім’я загиблого Гуртова О.А. перебуває з 

31.07.1998р. в загальному списку черговості та з 25.03.2015 р. в позачерговому 

списку черговості. За місцем проживання при  виконавчому комітеті 

Мукачівської міської ради Гуртова Л.О. рахується  в загальному та 

позачерговому списках черговості з 23.06.2015 року. 

Підстава: ст. 40,45,58 Житлового Кодексу; 

                 - пп.5-2 п. 46, п. 69 “Правил обліку громадян, які потребують 

                    поліпшення житлових умов, надання їм жилих приміщень в  

                   Українській РСР” 

   - ст.10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

                           соціального захисту" 

 

4.2. Гнатик Івану Романовичу, військовослужбовцю  в/ч ***, учаснику 

бойових дій,  склад сім’ї 3 чол., що проживає в м. Мукачево, в гуртожитку по 



вулиці ******,***, кімната №**** — надати службову квартиру КЕВ міста 

Мукачево  по вулиці  *****, будинок ***, квартира № ***, яка складається з 2-х 

кімнат, житловою площею 26,80 кв.м., загальною площею — 48,80 кв.м. 

Підстава: ст. 118,119,121,122 Житлового кодексу УРСР; 

                  Постанова КМУ від 04.02.1988р. № 37 “Про службові жилі     

                   приміщення”; 

                - подання КЕВ м. Мукачево  від 19.02.2021р. № 74; 

                - список розподілу житлової площі; 

               - протокол засідання Комісії з контролю за забезпеченням     

                   військовослужбовців Збройних Сил України  та членів їх сімей 

                        жилими приміщеннями від 09.02.2021р. № 14. 
 

4.3. Чир Роману Васильовичу, військовослужбовцю  в/ч ****, учаснику 

бойових дій,  склад сім’ї 2 чол., що зареєстрований при військовій частині по 

вулиці *****,***, проживає в м. Мукачево, в найманій квартирі  по вулиці 

*****,***, квартира № *** — надати службову квартиру КЕВ міста Мукачево  

по ******, будинок ***, квартира № ***, яка складається з 2-х кімнат, житловою 

площею 27,10 кв.м., загальною площею — 46,70 кв.м. 

Підстава: ст. 118,119,121,122 Житлового кодексу УРСР; 

                  Постанова КМУ від 04.02.1988р. № 37 “Про службові жилі     

                   приміщення”; 

                - подання КЕВ м. Мукачево  від 19.02.2021р. № 76; 

                - список розподілу житлової площі; 

               - протокол засідання Комісії з контролю за забезпеченням     

                   військовослужбовців Збройних Сил України  та членів їх сімей 

                        жилими приміщеннями від 09.02.2021р. № 14. 
 

4.4. Мудриченко Івану Олександровичу, військовослужбовцю  в/ч *** 

учаснику бойових дій,  склад сім’ї 1 чол., що зареєстрований при військовій 

частині по вулиці ******,***, проживає в місті Мукачево в найманій квартирі  

по вулиці *****,*** квартира № *** — надати службову квартиру КЕВ міста 

Мукачево  по вулиці *****,  будинок  ***, квартира № ***, яка складається з 

однієї кімнати, житловою площею 18,80 кв.м., загальною площею — 36,90 кв.м. 

Підстава: ст. 118,119,121,122 Житлового кодексу УРСР; 

                  Постанова КМУ від 04.02.1988р. № 37 “Про службові жилі     

                   приміщення”; 

                - подання КЕВ м. Мукачево  від 19.02.2021р. № 75; 

                - список розподілу житлової площі; 

               - протокол засідання Комісії з контролю за забезпеченням     

                   військовослужбовців Збройних Сил України  та членів їх сімей 

                        жилими приміщеннями від 09.02.2021р. № 14. 

 

  5. Затвердити списки  черговості: 

 На підставі п. 25 «Правил обліку громадян потребуючих покращення 

житлових умов та надання їм жилих приміщень в Українській РСР»  затвердити 



списки черговості громадян, потребуючих покращення житлових умов, які 

перебувають на квартирному обліку за місцем роботи : 

- при Виробничому структурному підрозділі «Ужгородська дирекція 

залізничних перевезень»  регіональної філії «Львівська залізниця»  

Акціонерного товариства «Українська залізниця»  - станції Мукачево,згідно 

загального списку черговості  в складі 2-х сімей ( Медвідь О.Т.,  Шваб В.В.). 
                         

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради 

Е.Барчія. 
 

 

 Міський голова                             А. БАЛОГА 

 

 


