
  
                                                       У К Р А Ї Н А 
                                        ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  
                                      МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                           ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 
                                                          РІШЕННЯ 
                                          
08.06.2021                      Мукачево                                                   №208 
 
Про надання дозволів на укладення договорів житлового найму, взяття на 
квартирний облік, зняття з квартирного обліку та надання житла 
 

Розглянувши заяви громадян,  листи організацій  та установ, у 
відповідності до протоколу громадської комісії з розгляду житлових питань № 6 
від 25.05.2021 року, ст.ст. 34,39,40,46,64,106 Житлового Кодексу Української 
РСР,  п. 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 договору житлового найму : 

Товариству з обмеженою відповідальністю  
“УПРАВЛЯЮЧА  КОМПАНІЯ “НАВІБУД”: 

 
 1.1. з Гулько Інною Степанівною, склад сім’ї — 2 чол., що проживає в  
квартирі № **** по вулиці ****, будинок **** в місті Мукачево, яка 
складається з трьох кімнат, житловою площею — 42,90 кв.м., загальною 
площею — 66,30 кв.м.  
 Основний квартиронаймач батько Гулько С.В. помер ****р.
 Підстава: ст. 64, 106 Житлового Кодексу. 
 
 1.2. з Калініною Ларисою Людвигівною, склад сім’ї — 4 чол., що 
проживає в квартирі № ****по вулиці **** (колишня ****), будинок  **** в 
місті Мукачево, яка складається з однієї кімнати, житловою площею — 16,10 
кв.м., загальною площею — 30,70 кв.м.  
 Основний наймач квартири мати Довнат Й б/б. померла **** р. КЕВ м 
Мукачево не заперечує в переукладенні договору. 
 Підстава: ст. 64, 106 Житлового Кодексу.  
 

ОСББ “Закарпатська 4”: 



 1.3. з Шебела  Сергієм Михайловичем, склад сім’ї — 3 чол., що проживає 
в квартирі № **** по вулиці**** , будинок **** в місті Мукачево, яка 
складається з двох кімнат, житловою площею — 31,00 кв.м., загальною площею 
— 44,70 кв.м.  
 Основний наймач квартири мати Шебела Н.В. разом з членами сім’ї з 
квартири вибула 12.04.2021 року і дають письмову згоду.  
  Підстава: ст. 64, 106 Житлового Кодексу.  
 

2. Взяти на квартирний облік: 
 
 2.1. Недільного Максима Івановича, дитину позбавлену батьківського 
піклування, вихованця  дитячого будинку сімейного типу сім’ї ****,  склад сім’ї 
- 1 чол., який житлової площі немає, проживає в будинку сімейного типу по 
вулиці  ****в  м.Мукачево. 
 Взяти на квартирний облік та включити в загальний і позачерговий 
списки черговості. 
 Підстава: Підстава: ст. 34, 39, 46 Житлового кодексу УРСР; 
                          - п.п. 13, 15  Правил   обліку   громадян,   які   потребують    
                            поліпшення  житлових умов, і  надання  їм жилих приміщень в  
                            Українській РСР ; 
                        -  Закон України "Про забезпечення організаційно-правових  умов 
                            соціального   захисту    дітей  -   сиріт   та   дітей,   позбавлених    
                            батьківського  піклування". 
 

3. Надати квартири та видати ордери:  
 
 3.1. У відповідності до Протоколу засідання Комісії з контролю за 
забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей 
жилими приміщеннями від 30.04.2021р. № 108, Інструкції з організації 
забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей 
жилими приміщеннями, затвердженої наказом Міністра Оборони України від 
31.07.2018р. № 380, списку  надання службової житлової площі у в/ч А3737: 

- надати  Альберт Владиславу Йосиповичу, військовослужбовцю в/ч 
А3737, який житлової площі немає, зареєстрований при військовій частині в 
селі **** **** району, вулиця **** - звільнену службову квартиру № **** по 
вулиці ****, будинок **** в м. Мукачево, яка складається з однієї кімнати, 
житловою площею 17,80 кв.м, загальною площею 39,50 кв.м. Склад сім’ї -2 
чол. 

Підстава: подання КЕВ м. Мукачево від 11.05.2021р. № 169; 
- протокол № 5 засідання житлової комісії в/ч А3737 від  
07.04.2021р. 
 

3.2. У відповідності до Інструкції з організації забезпечення 
військовослужбовців Державної прикордонної служби та членів їх сімей 
жилими приміщеннями, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ 



України від 18.01.2021р. № 26, списку розподілу службової житлової площі 
Мукачівському прикордонному загону,  погодженого директором Департаменту  
матеріального та технічного забезпечення Адміністрації 
Держприкордонслужби  України від 01.04.2021 року:  

- надати  Черепахіній  Вікторії Григорівні, військовослужбовцю 
Мукачівського прикордонного загону, яка  зареєстрована по вулиці **** при 
військовій частині - звільнену службову квартиру № ****по вулиці ****, 
будинок **** в м. Мукачево, яка складається з однієї кімнати, житловою 
площею 15,90 кв.м, загальною площею 32,90 кв.м. Склад сім’ї -3 чол. 

Підстава: лист начальника Мукачівського прикордонного загону  
                від 23.04.2021р. № 702-3919; 

- витяг з протоколу № 3 спільного рішення командування та 
житлової комісії Мукачівського прикордонного загону від 
22.02.2021р.; 
- наказ начальника Мукачівського прикордонного загону від 
20.04.2021р. № 606-аг. 
 

 3.3. У відповідності до листа Адміністрації Державної прикордонної 
служби України, Інструкції з організації забезпечення військовослужбовців 
Державної прикордонної служби та членів їх сімей жилими приміщеннями, 
затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18.01.2021р. 
№ 26, копії договору дарування  квартири від 30.03.2021р., акту приймання-
передачі основних засобів від 02.04.2021р.: 
 3.3.1. Надати квартирі № **** по вулиці ****, будинок **** в місті    
Мукачево, яка складається з 3-х кімнат, житловою площею -44,30 кв.м., 
загальною площею -70,30 кв.м. - статус службового житла Західного 
регіонального управління державної прикордонної служби України,  та 
включити її до числа службових жилих приміщень для подальшого розподілу 
серед військовослужбовців Мукачівського прикордонного загону, відповідно 
договору дарування від 30.03.2021року. 

3.3.2. Закріпити вказану службову квартиру № **** по вулиці ****, 
будинок **** в місті Мукачево, яка складається з 3-х кімнат, житловою площею 
-44,30 кв.м., загальною площею -70,30 кв.м. – як службове житло військової 
частини в/ч 2142 Мукачівського прикордонного загону, відповідно акту 
приймання-передачі основних засобів від 02.04.2021р., для подальшого її 
заселення. 
 Підстава:лист начальника Мукачівського прикордонного загону   
 державної  прикордонної служби України від 23.04.2021р. № 702-3920.  

 
4. Зняти з квартирного обліку: 

 
 4.1. Понго Володимира Івановича, особу з числа дітей позбавлених 
батьківського піклування, який перебуває на квартирному обліку з 29.04.2014 
року в загальному та позачерговому списках черговості - зняти з обліку та 
виключити із списків черговості, в зв’язку із придбанням двокімнатної 



квартири житловою площею 37,90 кв.м., загальною площею 52,04 кв.м. в с. 
**** р-ну по **** ****, будинок **** квартира № ****, за рахунок субвенцій з 
державного бюджету виділених для придбання житла для дітей-сиріт, дітей 
позбавлених батьківського  піклування та осіб з їх числа.  
       Підстава: Постанова Кабінету Міністрів України № 877 від 15.11.2017р. (в 

редакції постанові КМУ № 515 від 01.06.2020р.) про  
затвердження “Порядку та умов надання у 2019 році субвенцій 
з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 
для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених 
до сімейних, та забезпечення  житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування,  осіб з їх числа “; 

                         - договір купівлі-продажу квартири від 30.03.2021р. 
 

4.2. Голянич Крістіну Михайлівну, особу з числа дітей позбавлених 
батьківського піклування, яка перебуває на квартирному обліку з 27.05.2014 
року в загальному списку черговості - зняти з обліку та виключити із списків 
черговості, в зв’язку із придбанням  двох кімнатної квартири житловою 
площею  27,60 кв.м., загальною площею 47,40 кв.м. в місті Мукачево по вулиці 
****,  будинок **** квартира № ****, за рахунок субвенцій з державного 
бюджету виділених для придбання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених 
батьківського  піклування та осіб з їх числа. 
       Підстава: Постанова Кабінету Міністрів України № 877 від 15.11.2017р. (в 

редакції постанові КМУ № 515 від 01.06.2020р.) про  
затвердження “Порядку та умов надання у 2019 році субвенцій 
з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 
для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених 
до сімейних, та забезпечення  житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування,  осіб з їх числа “; 

               - договір купівлі-продажу квартири від 30.03.2021р. 
 
4.3.Фістер Віталія Віталійовича, особу з числа дітей позбавлених 

батьківського піклування, який перебуває на квартирному обліку з 28.10.2014 
року в загальному та позачерговому списках черговості - зняти з обліку та 
виключити із списків черговості, в зв’язку із придбанням двокімнатної 
квартири житловою площею 30,80 кв.м., загальною площею 49,30 кв.м. в 
смт.****  по вулиці ****, будинок ****, квартира № ****, за рахунок субвенцій 
з державного бюджету виділених для придбання житла для дітей-сиріт, дітей 
позбавлених батьківського  піклування та осіб з їх числа.. 
       Підстава: Постанова Кабінету Міністрів України № 877 від 15.11.2017р. (в 

редакції постанові КМУ № 515 від 01.06.2020р.) про  
затвердження “Порядку та умов надання у 2019 році субвенцій 
з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 



для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених 
до сімейних, та забезпечення  житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування,  осіб з їх числа “; 

                 - договір купівлі-продажу квартири від 15.04.2021р. 
 

4.4. Черепаня Андрія Васильовича, який перебуває на квартирному обліку 
з 12.11.2019 року в загальному та позачерговому списках черговості –- 
виключити із позачергового списку черговості та включити в першочерговий 
список черговості з 12.11.2019 року, як учасника бойових дій, в зв’язку із 
втратою статусу особи з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи та пільги на 
отримання грошової компенсації для придбання житла  

Підстава: витяг з протокольного рішення № 1.3. засідання комісії з питань 
надання грошової компенсації для придбання житла певній категорії громадян 
та членів їх сімей від 09.04.2021р. 

 
4.5. Мотринець Василя Васильовича, який  перебуває на квартирному 

обліку з 21.12.2010 року в загальному списку черговості - зняти з обліку та 
виключити із списків черговості, в зв’язку із вибуттям сім’ї на постійне місце 
проживання в **** та зняттям з реєстрації 28.01.2021р. 

Підстава: пп.2.п. 2. ст. 40 Житлового кодексу УРСР; 
                         - п.п.2  п. 2 ст. 26  “Правил   обліку   громадян,   які   потребують    
                            поліпшення  житлових умов, і  надання  їм жилих приміщень в  

                            Українській РСР . 
 
4.6. Переходько Романа Вячеславовича, який  перебуває на квартирному 

обліку з 04.12.2008 року в загальному та позачерговому списках черговості –
зняти з обліку та виключити із списків черговості  в зв’язку із будівництвом у 
2019 році будинку по вулиці ****,**** та забезпеченістю житловою площею за 
місцем проживання. 
 Підстава: пп.1.п. 2. ст. 40 Житлового кодексу УРСР; 
                         - п.п.1  п. 2  ст. 26“Правил   обліку   громадян,   які   потребують    
                            поліпшення  житлових умов, і  надання  їм жилих приміщень в  
                            Українській РСР . 
 
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 


