
  
                                                       У К Р А Ї Н А 
                                        ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  
                                      МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                           ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 
                                                          РІШЕННЯ 
                                          
20.07.2021                      Мукачево                                                  № 267 
 
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. 34,39,46,61,64,106 Житлового Кодексу Української 
РСР,  п.13,15 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 Чепа Ларисою Миколаївною, склад сім’ї — 3 чол., що проживає в  
квартирі №*****по вулиці *****, будинок ***** в місті Мукачево, яка 
складається з двох кімнат, житловою площею — 36,30 кв.м., загальною площею 
— 50,00 кв.м.  
 Основний квартиронаймач чоловік Чепа М.М. помер *****р.
 Підстава: ст. 64, 106 Житлового Кодексу. 
 
 1.2. з Яровим Олексієм Андрійовичем, склад сім’ї — 2 чол., що проживає 
в  квартирі № ***** по вулиці *****, будинок *****в місті Мукачево, яка 
складається з трьох кімнат, житловою площею — 46,60 кв.м., загальною 
площею — 62,40 кв.м.  
 Основний квартиронаймач мати Ярова В.Д. згідно з рішенням 
Мукачівського міськрайонного суду від 21.09.2020 року визнана такою, що 
втратила право на житлову площу в квартирі по вулиці ****** **/**.
 Підстава: ст. 64, 106 Житлового Кодексу. 
 



 1.3. з  Яник Мариною Іванівною, склад сім’ї — 1 чол., що проживає в 
квартирі № ***** по вулиці *****, будинок *****в місті Мукачево, яка 
складається з однієї кімнати, житловою площею — 17,90 кв.м., загальною 
площею — 29,40 кв.м.  
 Основний квартиронаймач батько Яник І. б/б помер *****р. 
  Підстава: ст. 64, 106 Житлового Кодексу.   
 
 1.4. з Корж Тетяною Юріївною, склад сім’ї — 3 чол., що проживає в  
квартирі № 9 по вулиці *****, будинок ***** в місті Мукачево, яка складається 
з однієї  кімнати, житловою площею — 19,03 кв.м., загальною площею — 37,10 
кв.м.  
 Основний квартиронаймач колишній чоловік Росул М.М. (шлюб  
розірвано у *****р.) згідно з рішенням Мукачівського міськрайонного суду від 
1997 року  визнаний таким, що втратив право на житлову площу в квартирі № 
***** по вулиці *****,***** .  
 Підстава: ст. 64, 106 Житлового Кодексу.  
 

ОСББ “ *****”: 
 1.5. з Карпенко Ерікою Тиберіївною, склад сім’ї — 4 чол., що проживає в 
квартирі № ***** по вулиці *****, будинок *****  в місті Мукачево, яка 
складається з двох кімнат, житловою площею — 32,70 кв.м., загальною площею 
— 51,40 кв.м.  
 Основний наймач квартири мати Олаг Г.А. померла *****р., батько Олаг 
Т.І. помер *****р.  
 Підстава:  ст. 61,106 Житлового Кодексу; 
                         -  рішення  76 сесії 7-го скликання Мукачівської міської ради від 
26.03.2020р. № 1855 “Про  делегування повноважень об’єднанням 
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на укладання договорів 
житлового найму з наймачами  на квартири комунальної форми власності в 
будинках житлового фонду  Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади, в яких  створені ОСББ” 
 

ОСББ “ *****”:  
 1.6. з Сухані Олександром Степановичем, 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 — 54,60 кв.м.  
 В квартирі проживає на підставі ордера на право зайняття житлового 
приміщення, виданого згідно рішенням виконавчого комітету № 275 від 
22.11.1995р. Договір житлового найму був укладений з  ЖРЕП-1. 
  Підстава: ст. 61, 64 Житлового Кодексу; 
    -  рішення  76 сесії 7-го скликання Мукачівської міської ради від 
26.03.2020р. № 1855 “Про  делегування повноважень об’єднанням 
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на укладання договорів 
житлового найму з наймачами  на квартири комунальної форми власності в 



будинках житлового фонду  Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади, в яких  створені ОСББ” 
 

ОСББ “ *****”:  
 1.7. з Гаврилюк Світланою Миколаївною, склад сім’ї — 5 чол., що 
проживає в квартирі № ***** по вулиці*****, будинок *****в місті Мукачево, 
яка складається з однієї кімнати, житловою площею — 16,20 кв.м., загальною 
площею — 31,90 кв.м.  
 В квартирі проживає на підставі ордера на право зайняття житлового 
приміщення, виданого згідно рішенням виконавчого комітету від 26.12.2000р. 
Договір житлового найму був укладений з ЖРЕП-5. 
  Підстава: ст. 61, 64 Житлового Кодексу; 
           -  рішення  76 сесії 7-го скликання Мукачівської міської ради від 
26.03.2020р. № 1855 “Про  делегування повноважень об’єднанням 
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на укладання договорів 
житлового найму з наймачами  на квартири комунальної форми власності в 
будинках житлового фонду  Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади, в яких  створені ОСББ”  
 
2. Відмовити в наданні дозволу на переукладання договору найму житла: 

 
 2.1. з Бондарь Ларисою Валеріївною,  що проживає в квартирі № ***** по 
вулиці *****, будинок ***** в місті Мукачево, яка складається з 4-х  кімнат, 
житловою площею — 58,50 кв.м., загальною площею — 87,20 кв.м. 
 Відмовити у визнанні Бондарь Л.В. наймачем квартири № **** по вулиці 
******,***** та в наданні дозволу на укладення з нею договору житлового 
найму на дану квартиру, в зв’язку з тим, що наймачем вказаної  квартири 
визнано Бондарь Володимира Івановича за рішенням Мукачівського 
міськрайонного суду від 24.02.2020 року, справа  № 303/7792/19, 2/303/397/20. 
Одер на вказану квартиру не видавався. 
  Підстава: ст. ч.2 ст. 61, ст.106 Житлового Кодексу.  
 

3. Взяти на квартирний облік: 
 
 3.1. Луца Вячеслава Івановича, дитину-сироту, учня *****,  склад сім’ї - 1 
чол., який житлової площі немає. До набуття статусу дитини-сироти проживав з 
мамою, братом та сестрами в кімнаті № *****гуртожитку по вулиці ***** . 
 Взяти на квартирний облік та включити в загальний і позачерговий 
списки черговості. 
 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". 
 
 3.2. Луца Крістіну Іванівну, дитину-сироту, вихованку *****, ученицю 
*****”  склад сім’ї - 1 чол., яка житлової площі немає. До набуття статусу 
дитини-сироти проживала з мамою, братами та сестрами в кімнаті № ***** 
гуртожитку по вулиці ***** . 
 Взяти на квартирний облік та включити в загальний і позачерговий 
списки черговості. 
 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". 
 

4. Зняти статус службового житла, надати квартири та видати ордери: 
 

 4.1. У відповідності до Протоколу засідання Комісії з контролю за 
забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей 
жилими приміщеннями від 06.05.2021р. № 133, Інструкції з організації 
забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей 
жилими приміщеннями, затвердженої наказом Міністра Оборони України від 
31.07.2018р. № 380: 
 4.1.1. Зняти статус службового житла КЕВ м. Мукачево з квартири № 
***** по вулиці *****, будинок ***** в м. Мукачево, яка складається з 2-х 
кімнат, житловою площею — 31,7 кв.м., загальною — 55,7 кв.м. та  надати 
вказану квартиру №***** по вулиці *****, будинок ***** в м. Мукачево для 
постійного проживання Клюйко Володимиру Васильовичу, 
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 29.03.2005р., 
першочерговому  списку черговості - з 09.02.2017 р. 

Підстава: подання КЕВ м. Мукачево від 14.06.2021р. № 204; 
               - список  надання житла  у постійне користування  у   
                  Мукачівському гарнізоні:  

- витяг з протоколу № 8 засідання об’єднаної житлової комісії  
підрозділів військових частин при Мукачівському гарнізоні від  
14.04.2021р. 
 

 4.1.2. Зняти статус службового житла КЕВ м. Мукачево з квартири № 
***** по вулиці *****, будинок***** в м. Мукачево, яка складається з 3-х 
кімнат, житловою площею — 43,9 кв.м., загальною — 62,5 кв.м. та  надати 
вказану квартиру № *****по вулиці *****, будинок ***** в м. Мукачево для 
постійного проживання Кочегарову Павлу Сергійовичу, 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 15.08.2004р. 

Підстава: подання КЕВ м. Мукачево від 14.06.2021р. № 205; 
               - список  надання житла  у постійне користування  у   
                  Мукачівському гарнізоні:  

- витяг з протоколу № 6 засідання житлової комісії в/ч А3737 від  
19.04.2021р. 
 

5. Відмовити у знятті статусу службового житла КЕВ м. Мукачев фонду 
Міністерства Оборони: 
 
 5.1. З квартири  № ***** по вулиці *****, будинок № *****, яка 
складається з 3-х кімнат, житловою площею  40,10 кв.м., загальною площею- 
66,80 кв.м. та закріпленні її за Русинка Галиною Анатоліївною, інженером з 
охорони праці КЕВ м. Мукачево, що проживає в даній квартирі складом сім’ї 4 
чол. на підставі службового ордера, виданого згідно рішення виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради від 21.02.2008року № 40. На квартирному 
обліку перебуває з 30.04.2004р. 
 Відмовити, в зв’язку із відсутністю згоди власника житла та рішення 
Комісії з контролю за забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил 
України та членів їх сімей жилими приміщеннями, оскільки  квартира 
відноситься до житлового фонду Міністерства Оборони України. 
 Підстава: Інструкція з організації забезпеченням військовослужбовців 
Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, затвердженої 
наказом Міністра Оборони України від 31.07.2018р. № 380. 
  

6. Зняти з квартирного обліку та виключити із списків черговості: 
 
 6.1. Обицького Едгарда Івановича, особу з числа дітей позбавлених 
батьківського піклування, який перебуває на квартирному обліку з 29.04.2014 
року в загальному  списку черговості - зняти з обліку та виключити із списків 
черговості, в зв’язку із придбанням житлового будинку по вулиці ***** , 
будинок №***** в с. ***** *****району Закарпатської області,  де жила площа 
будинку складає 22,10 кв.м., загальна площа складає 62,20 кв.м.,  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. 
 
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови  з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради 
Е. Барчія  
 
 
В.о.міського голови                                                                                    Р.ФЕДІВ 


