
  
                                                У К Р А Ї Н А 
                                    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  
                                 МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 
                                                  РІШЕННЯ 
                                          
           2021                      Мукачево                                                   №       
 
Про надання дозволів на укладення договорів житлового найму,  зняття з 
квартирного обліку, зняття статусу службового житла та видачу ордерів 
 

Розглянувши заяви громадян, листи організацій та установ, у 
відповідності до протоколу громадської комісії з розгляду житлових питань № 5 
від 06.04.2021 року, ст.ст. 34, 39, 64, 106, 118, 119, 121, 122 Житлового Кодексу 
Української РСР, п.13, 15, 26, 44, 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 договору житлового найму : 

Товариству з обмеженою відповідальністю  
“УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ “НАВІБУД”: 

 
 1.1. з Фаріон Наталією Олександрівною, склад сім’ї — 4 чол., що 
проживає в квартирі № **** по вулиці ****, будинок **** в місті Мукачево, яка 
складається з двох кімнат, житловою площею — 24,10 кв.м., загальною площею 
— 37,30 кв.м.  
 Основний квартиронаймач чоловік Фаріон Ю.М. помер ****р.  
КЕВ  м. Мукачево не заперечує в переукладанні договору найму.  
 Підстава: ст. 64, 106 Житлового Кодексу. 
 
 1.2. з Качур Ігорем Івановичем, склад сім’ї — 4 чол., що проживає в  
квартирі №****  по вулиці ****, будинок **** в місті Мукачево, яка 
складається з трьох кімнат, житловою площею — 41,10 кв.м., загальною 
площею — 67,10 кв.м.  
 Основний квартиронаймач мати Качур М.І. померла **** р.  
 Підстава: ст. 64, 106 Житлового Кодексу.  
 



 1.3. з Дудніковим Олександром Миколайович, склад сім’ї — 1 чол., що 
проживає в квартирі № **** по вулиці ****, будинок **** в місті Мукачево, яка 
складається з двох кімнат, житловою площею — 31,50 кв.м., загальною площею 
— 49,10 кв.м.  
 Основний квартиронаймач батько Дудніков М.А. помер **** р.  
 Підстава: ст. 64, 106 Житлового Кодексу.  
 
2. Зняти статус службового житла, надати квартири та видати ордери:  
 
 2.1. Зняти статус службового житла КЕВ м. Мукачево з квартири № **** 
по вулиці ****, будинок **** в м. Мукачево, яка складається з 2-х кімнат, 
житловою площею - 27,5 кв.м., загальною - 51,9 кв.м. та 
- надати вказану квартиру № **** по вулиці ****, будинок **** в 
м. Мукачево для постійного проживання Шабан Галині Ярославівні, 
військовослужбовцю, учаснику бойових дій, склад сім’ї — 3 чол., із зняттям з 
квартирного обліку за місцем служби у Мукачівському гарнізоні. На 
квартирному обліку рахується в загальному списку черговості з 27.01.2012р., 
першочерговому  списку черговості - з 15.02.2019 р. 
 Підстава: подання КЕВ м. Мукачево від 23.03.2021р. № 126; 

- протокол комісії з контролю за забезпеченням 
військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей 
жилими приміщеннями від 09.02.2021р. № 29; 
- список надання житлової площі для постійного проживання у 
в/ч А1047; 
- протокол № 10 засідання житлової комісії в/ч А1047 від 
08.10.2019р.; 
- Інструкція з організації забезпеченням військовослужбовців 
Збройних Сил України та членів їх сімей жилими 
приміщеннями, затверджена наказом Міністра Оборони України 
від 31.07.2018р. № 380. 
 

 2.2. Зняти статус службового житла КЕВ м. Мукачево з квартири № **** 
по вулиці ****, будинок **** в м. Мукачево, яка складається з 2-х кімнат, 
житловою площею — 25,4 кв.м., загальною — 46,7 кв.м. та 
 - надати вказану квартиру № **** по вулиці Куруців, будинок ****  в  м. 
Мукачево для постійного проживання Мометко Анатолію Олексійовичу, 
військовослужбовцю запасу, учаснику бойових дій, склад сім’ї — 3 чол., із 
зняттям з квартирного обліку за місцем служби у Мукачівському гарнізоні. На 
квартирному обліку рахується в загальному списку черговості з 13.12.2007р., 
першочерговому списку черговості — з 06.02.2009 р. 
 Підстава: подання КЕВ м. Мукачево від 23.03.2021р. № 127; 

- протокол комісії з контролю за забезпеченням 
військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей 
жилими приміщеннями від 09.02.2021р. № 29; 



- список надання житлової площі для постійного проживання у 
в/ч А1556; 
- протокол № 13/10/2019 засідання житлової комісії в/ч А1556 
від 02.10.2019р.; 
- Інструкція з організації забезпеченням військовослужбовців 
Збройних Сил України та членів їх сімей жилими 
приміщеннями, затверджена наказом Міністра Оборони України 
від 31.07.2018р. № 380. 
 

 2.3. Зняти статус службового житла КЕВ м. Мукачево з квартири № **** 
по вулиці ****, будинок **** в м. Мукачево, яка складається з 3-х кімнат, 
житловою площею — 47,9 кв.м., загальною — 67,9 кв.м. та 
 - надати вказану квартиру № **** по вулиці ****, будинок **** в м. 
Мукачево для постійного проживання Бондаренко Олександру Віталійовичу, 
військовослужбовцю, склад сім’ї — 4 чол., із зняттям з квартирного обліку за 
місцем служби у Мукачівському гарнізоні. На квартирному обліку рахується в 
загальному списку черговості з 15.11.2007р. 
 Підстава: подання КЕВ м. Мукачево від 23.03.2021р. № 130; 

- протокол комісії з контролю за забезпеченням 
військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей 
жилими приміщеннями від 09.02.2021р. № 29; 
- список надання житлової площі для постійного проживання у 
в/ч А3737; 
- протокол № 3 засідання житлової комісії в/ч А3737 від 
22.02.2019р.; 
- Інструкція з організації забезпеченням військовослужбовців 
Збройних Сил України та членів їх сімей жилими 
приміщеннями, затверджена наказом Міністра Оборони України 
від 31.07.2018р. № 380. 
 

 2.4. Зняти статус службового житла КЕВ м. Мукачево з квартири №****  
по вулиці ****, будинок **** в м. Мукачево, яка складається з однієї кімнати, 
житловою площею — 17,4 кв.м., загальною — 36,3 кв.м. та 
 - надати вказану квартиру № **** по вулиці ****, **** в м. Мукачево для 
постійного проживання Гись Олександру Віталійовичу, військовослужбовцю, 
учаснику бойових дій,  склад сім’ї — 1 чол., із зняттям з квартирного обліку за 
місцем служби у Мукачівському гарнізоні. На квартирному обліку рахується в 
загальному списку черговості з 15.03.2004р., першочерговому  списку 
черговості - з 18.09.2019р., позачерговому - з 18.09.2019р. 
 Підстава: подання КЕВ м. Мукачево від 23.03.2021р. № 128; 

- протокол комісії з контролю за забезпеченням 
військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей 
жилими приміщеннями від 09.02.2021р. № 29; 
- список надання житлової площі для постійного проживання 
при Мукачівському гарнізоні; 



- протокол № 21 засідання житлової комісії Мукачівського 
ОМВК від 30.09.2019р.; 
- Інструкція з організації забезпеченням військовослужбовців 
Збройних Сил України та членів їх сімей жилими 
приміщеннями, затверджена наказом Міністра Оборони України 
від 31.07.2018р. № 380. 

 
 2.5. Зняти статус службового житла КЕВ м. Мукачево з квартири № **** 
по вулиці ****, будинок **** в м. Мукачево, яка складається з 3-х кімнат, 
житловою площею — 48,0 кв.м., загальною — 69,8 кв.м. та 
 - надати вказану квартиру № **** по вулиці ****, будинок **** в м. 
Мукачево для постійного проживання Тихненко Дмитру Миколайовичу, 
військовослужбовцю у відставці, учаснику бойових дій, особі з інвалідністю, 
склад сім’ї — 5 чол., із зняттям з квартирного обліку за місцем служби у 
Мукачівському гарнізоні. На квартирному обліку рахується в загальному списку 
черговості з 15.03.2004р., першочерговому списку черговості - з 21.12.2018 р., 
позачерговому- з 02.12.2019р. 
 Підстава: подання КЕВ м. Мукачево від 23.03.2021р. № 129; 

- протокол комісії з контролю за забезпеченням 
військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей 
жилими приміщеннями від 09.02.2021р. № 29; 
- список надання житлової площі для постійного проживання у 
в/ч А1556; 
- протокол № 1 засідання житлової комісії в/ч А1556 від 
07.02.2019р.; 
- Інструкція з організації забезпеченням військовослужбовців 
Збройних Сил України та членів їх сімей жилими 
приміщеннями, затверджена наказом Міністра Оборони України 
від 31.07.2018р. № 380. 

 
 2.6. Зняти статус службового житла КЕВ м. Мукачево з квартири № **** 
по вулиці ****, будинок ****  в м. Мукачево, яка складається з 3-х кімнат, 
житловою площею — 44,2 кв.м., загальною — 64,5 кв.м. та 
 - надати вказану квартиру № **** по вулиці ****, будинок **** в м. 
Мукачево для постійного проживання Дзямко Миколі Івановичу, 
військовослужбовцю, учаснику бойових дій, склад сім’ї — 4 чол., із зняттям з 
квартирного обліку за місцем служби у Мукачівському гарнізоні. На 
квартирному обліку рахується в загальному списку черговості з 15.01.2004р., 
першочерговому списку черговості - з 26.06.2015 р. 
 Підстава: подання КЕВ м. Мукачево від 23.03.2021р. № 131; 

- протокол комісії з контролю за забезпеченням 
військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей 
жилими приміщеннями від 09.02.2021р. № 29; 
- список надання житлової площі для постійного проживання у 
в/ч А1556; 



- протокол № 1 засідання житлової комісії в/ч А1556 від 
07.02.2019р.; 
- Інструкція з організації забезпеченням військовослужбовців 
Збройних Сил України та членів їх сімей жилими 
приміщеннями, затверджена наказом Міністра Оборони України 
від 31.07.2018р. № 380. 
 

3. Зняти з квартирного обліку: 
 
 3.1. Гуртову Ліліану Олександрівну, вдову загиблого в АТО 
військовослужбовця, яка перебуває на квартирному обліку з 23.06.2015 року в 
загальному та позачерговому списках черговості, в зв’язку із отриманням житла 
по вулиці **** квартира № **** (рішення № 86 від 09.03.2021р.) 
 
 3.2. Зіненко Григорія Олексійовича, який перебуває на квартирному 
обліку з 28.01.1986 року в загальному та з 24.09.1998р. - в першочерговому 
списках черговості, в зв’язку із вибуттям з даного населеного пункту у **** 
область та продажем квартири №  ****по вулиці ****, **** в  м. Мукачево. 
 
4. Про затвердження протоколу ЗЦРС 
 
 4.1. У відповідності до вимог ст. 39 Житлового Кодексу Української РСР ,  
п. 22 “Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 
надання їм жилих приміщень в Українській РСР “ -  затвердити п.1 протоколу  
№ 2 від 10.03.2021р. засідання житлової комісії Західного Центру 
радіотехнічного спостереження (ЗЦРС) щодо взяття на квартирний облік за 
місцем проходження служби військовослужбовця ЗЦРС Васильцюн Олександра 
Івановича, в складі 3 осіб та включення в загальний та першочерговий списки 
черговості, як учасника бойових дій. Проживає з 2009 року в службовій 
квартирі КЕВ м. Мукачево фонду Міністерства Оборони України по вулиці  
****, **** квартира ****, де житлова площа складає 12,1 кв.м., проживає 3 чол. 

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


