
  
                                                       У К Р А Ї Н А 
                                        ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  
                                      МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                           ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
                                                        РІШЕННЯ 
                                          
17.08.2021                    Мукачево                                                   № 294 
 
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 № 9 
від 03.08.2021 року, ст.ст. 34, 39, 40, 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  Туріна Ерікою Вячеславівною, склад сім’ї — 3 чол., що проживає в  
квартирі № *** по вулиці **** будинок *** в місті Мукачево, яка складається з 
трьох кімнат, житловою площею — 50,40 кв.м., загальною площею — 76,10 
кв.м.  
 Основний квартиронаймач мати Гладиш О.Г. померла   ****. КЕВ  
м. Мукачево не заперечує в переукладання договору найму на квартиру фонду 
Міністерства оборони України.  
 Підстава: ст. 64, 106 Житлового Кодексу. 
 
 1.2. з Тихненко Сніжаною Іванівною, склад сім’ї — 5 чол., що проживає в  
квартирі №  **** по вулиці  ****, будинок ****  в місті Мукачево, яка 
складається з трьох кімнат, житловою площею — 48,00 кв.м., загальною 
площею — 70,80 кв.м.  
 Основний квартиронаймач чоловік Тихненко Д.М. дає письмову згоду. 
КЕВ м. Мукачево не заперечує в переукладання договору найму на квартиру 
фонду Міністерства оборони України. 
 Підстава: ст. 64, 106 Житлового Кодексу. 



 
 1.3. з  Лавкай Едітою Стефанівною, склад сім’ї — 2 чол., що проживає в 
квартирі № **** по вулиці  ****, будинок  **** в місті Мукачево, яка 
складається з двох кімнат, житловою площею —27,30 кв.м., загальною площею 
— 49,10 кв.м.  
 Основний квартиронаймач мати Калинич І.І. померла   ****. 
  Підстава: ст. 64, 106 Житлового Кодексу.   
 
2. Включити в списки черговості квартирного обліку дітей сиріт, дітей-
сироту, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які були 
взяті на квартирний облік виконавчими комітетами сільських рад 
територіальних громад, що приєднались до Мукачівської міської 
територіальної громади : 
 

В зв’язку із правонаступництвом прав і обов’язків Мукачівської міської 
територіальної громади та відповідно до прийнятих виконавчими комітетами 
сільських рад територіальних громад, що приєдналися до Мукачівської міської 
територіальної громади, рішень про взяття на квартирний облік дітей-сиріт, 
дітей,позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа  - включити в 
загальні та позачергові списки черговості громадян, які перебувають на 
квартирному обліку потребуючих поліпшення житлових умов  при виконавчому 
комітеті Мукачівської міської ради, дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа, які були взяті на квартирний облік 
рішеннями виконавчих комітетів сільських рад територіальних громад, що 
ввійшли до складу Мукачівської міської територіальної громади, із збереженням 
дати взяття їх на квартирний облік цими виконавчими комітетами  та рахувати 
на квартирному обліку і в списках черговості: 

2.1. Гарапко Уляну Юріївну,  ****р.н., особу з числа дітей, позбавлених 
батьківського піклування, яка проживала в опікуна  ****.(тітки), зареєстрована 
в  **** вулиця  **** – відповідно до рішення виконавчого комітету 
Залужанської сільської ради від 30.06.2016 року, № 17;  

2.2. Дешко Олександру Василівну, **** 21.12.2000р.н., особу з числа 
дітей, позбавлених батьківського піклування, проживає у бабусі в с.  **** по 
вулиці  **** - відповідно до рішення виконавчого комітету  Залужанської 
сільської ради від 28.02.2017 року, № 06 ; 
 2.3. Свирида Тетяну  Василівну,  ****р.н., як особу з числа дітей, 
позбавлених батьківського піклування, зареєстровану  в с. ****  по вулиці  ****- 
відповідно до рішення виконавчого комітету  Залужанської сільської ради від 
26.10.2017 року, № 33; 
 2.4. Маркович Михайла Васильовича, ****р.н., як особу з числа дітей, 
позбавлених батьківського піклування, зареєстровану  в с. **** по вулиці  ****– 
відповідно до  рішенням виконавчого комітету Залужанської сільської ради від 
24.09.2020 року, № 23; 
 2.5. Голодняк Віталія Васильовича, ****р.н., як особу з числа дітей 
позбавлених батьківського піклування,  вихованця прийомної сім’ї Голуб С.М., 



що проживав в  ****по вулиці  **** житлової площі немає – відповідно до  
рішення  виконавчого комітету   Ключарківської сільської ради від 26.07.2019 
року, № 116; 
 2.6. Целінко Анну Анатоліївну,  ****р.н., як особу з числа дітей 
позбавлених батьківського піклування, вихованку  **** дитячого будинку 
інтернату, зареєстровану в м. Мукачево по вулиці  **** - відповідно до  рішення  
виконавчого комітету   Ключарківської сільської ради від 26.07.2019 року, № 
116; 
 2.7.  Мателешко Михайла Михайловича,  ****р.н., як особу з числа  дітей-
сиріт, який виховується в сім’ї опікуна  ****, проживає в  **** по вулиці  **** ; 
 2.8. Мателешко Людмилу Михайлівну,  ****р.н., як особу з числа дітей-
сиріт, яка виховується в сім’ї опікуна  ****., проживає в с.  **** по вулиці  ****- 
відповідно до  рішення  виконавчого комітету   Ключарківської сільської ради 
від 26.07.2019 року, № 116; 
 2.9. Годьмаш Олександру Іванівну, ****р.н., як особу з числа дітей 
позбавлених батьківського піклування,  зареєстровану в  **** вул.  **** 
житлової площі немає - відповідно до  рішення  виконавчого комітету комітету  
Макарівської сільської ради від 14.04.2020 року, № 07;    
 2.10. Деметер Анну Василівну, ****р.н., як особу з числа дітей 
позбавлених батьківського піклування, дитину-інваліда,  вихованку  **** 
дитячого будинку-інтернату – відповідно до рішення виконавчого комітету 
Павшинської сільської ради від 07.04.2015 року, № 12 про взяття на соціальний 
квартирний облік; 
 2.11. Деметер Лілію Василівну, ****р.н., як особу з числа дітей 
позбавлених батьківського піклування,  зареєстровану в  ****, ромське 
поселення – відповідно до рішення виконавчого комітету Павшинської сільської 
ради від 21.02.2017 року, № 04, про взяття на соціальний квартирний облік; 

2.12. Стульник Мар’яну Павлівну, ****р.н., як дитину позбавлену 
батьківського піклування, зареєстровану в  ****, вулиця  **** відповідно до 
рішення виконавчого комітету Негрівської сільської ради Іршавського району 
від 09.08.2019 року, № 07. 

2.13. Кунак Крістіну Миколаївну,  ****р.н., як дитину позбавлену 
батьківського піклування, зареєстровану в  ****, вулиця  ****- відповідно до 
рішення виконавчого комітету  Доробратівської сільської ради Іршавського 
району від 27.02.2018 року, № 6. 

2.14. Ващинець Михайла Васильовича, ****р.н., як особу з числа дітей 
позбавлених батьківського піклування, зареєстрованого в с. ****, вулиця  ****- 
відповідно до рішення виконавчого комітету Доробратівської сільської ради 
Іршавського району від 14.03.2019 року, № 12. 
 Підстава: п.6. п.4 розділу V “Прикінцеві та перехідні положення” Закону    
                  України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 
 
 
 
 



3. Зняти з квартирного обліку та виключити із списків черговості: 
 
 3.1. Абдурахманову (Сурмай) Олену Юріївну, особу з числа дітей 
позбавлених батьківського піклування, який перебуває на квартирному обліку з 
27.03.2003 року в загальному  списку черговості - зняти з обліку та виключити 
із списків черговості, в зв’язку із придбанням житлового будинку в  **** 
Мукачівського р-ну вул.  **** житловою площею 40,20 
кв.м., загальною площею - 75,70 кв.м. та вибуттям на постійне місце 
проживанням. 
 Підстава: ч.2. п.26 „Правил обліку громадян, які потребують поліпшення     
         житлових умов, і надання  їм жилих приміщень в Українській УРСР”; 
                          - п.2 ст. 40 Житлового Кодексу.  
 
4. Внести  зміни в квартирно-облікову справу: 
 

4.1. Красилинець Єви Василівни, особи з числа дітей позбавлених 
батьківського піклування, яка перебуває на квартирному обліку з 24.07.2012р., в 
зв’язку із укладенням шлюбу та зміною прізвища з Красилинець на Хромову. 

Включити  в списки черговості з 24.07.2012 року як Хромову Єву 
Василівну. 

Підстава: п.23-25„Правил обліку громадян, які потребують поліпшення     
         житлових умов, і надання  їм жилих приміщень в Українській УРСР”. 
          - заява Хромової Є.В., копія свідоцтва по шлюб. 
 
5. Включити в загальноміські списки черговості,  із збереженням 
попереднього часу перебування на квартирному обліку за місцем роботи  та 
в списках осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих 
приміщень  колишніх працівників Мукачівського МВ  УМВС, в зв’язку із 
ліквідацією квартирного обліку за місцем роботи: 
  
 5.1. Бабіцьку Ольгу Романівну, склад сім’ї 2 чол., вдову померлого 
працівника органів внутрішніх справ, колишнього працівника Мукачівського 
МВ УМВС, що разом з неповнолітньою донькою  проживає в службовій 
квартирі  Мукачівського відділу поліції по вулиці  **** квартира  **** 
складається з однієї кімнати,житловою площею - 13,20 кв.м., загальною 
площею — 35,70 кв.м., яка виділялась у 2005 році чоловікові Бабіцькому 
Андрію Анатолійовичу. 
 На квартирному обліку при Мукачівському МВ УМВС перебував чоловік 
Бабіцький Андрій Анатолійович з 04.02.2005, який помер  09.10.2020року. 

 Підстава:  Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2015р. № 730 
     “Про утворення територіальних органів Національної поліції  та
            ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ”; 

           - лист  Міністерства внутрішніх справ України від 04.12.2015р.                          
               № 41919/Тх ; 



        - п.31„Правил обліку громадян, які потребують поліпшення        
        житлових умов, і надання  їм жилих приміщень в Українській УРСР”. 

 
6. Зняти статус службового житла з квартир фонду МО України,  надати 

службові жилі приміщення та видати ордери:  
 

6.1. У відповідності до протоколів засідань Комісії з контролю за забезпеченням 
військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими 
приміщеннями , Інструкції з організації забезпечення військовослужбовців 
Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, затвердженої 
наказом Міністра Оборони України від 31.07.2018р. № 380: 
 
 6.1.1. Зняти статус службового житла КЕВ м. Мукачево з квартири № **** 
по вулиці  ****, будинок  **** в м. Мукачево, яка складається з 2-х кімнат, 
житловою площею — 28,6 кв.м., загальною — 55,8 кв.м. та  надати вказану 
квартиру №  **** по вулиці  ****, будинок  **** в м. Мукачево для постійного 
проживання Бедь Віталію Михайловичу, 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 та першочерговому  списку черговості з 18.11.2016року. 

Підстава: подання КЕВ м. Мукачево від 07.07.2021р. № 227; 
                          - протокол засідань Комісії з контролю за забезпеченням    
         військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей   
                  жилими приміщеннями від 22.05.2021р. № 174, 
               - список  надання житла  у постійне користування  у   
                  Мукачівському гарнізоні:  

- витяг з протоколу № 5 засідання об’єднаної житлової комісії  
підрозділів військових частин при Мукачівському гарнізоні від  
25.03.2021р. 
 

 6.1.2.  Надати службову квартиру КЕВ міста Мукачева  по вулиці   ****, 
будинок  ****квартира №  ****, яка складається з однієї кімнати, житловою 
площею 16,36 кв.м., загальною площею — 30,30 кв.м.  - Сахно Тетяні Юріївні,  
військовослужбовцю  в/ч А1556, учасниці бойових дій в АТО, склад сім’ї  1 
чол., яка зареєстрована при військовій частині по вулиці 128-ої гірсько-піхотної  
бригади, 4, проживає в найманому  житлі.  

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 02.08.2021р. № 253; 
                - список розподілу житлової площі; 

                         - протокол засідання Комісії з контролю за забезпеченням     
        військовослужбовців Збройних Сил України  та членів їх сімей 
                 жилими приміщеннями від 21.07.2021р. № 319. 
 



6.1.3.  Надати службову квартиру КЕВ міста Мукачева  по вулиці   **** 
будинок  **** квартира №  ****, яка складається з  двох кімнат, житловою 
площею 26,30 кв.м., загальною площею — 46,90 кв.м. - Бережному Віталію 
Петровичу, військовослужбовцю  в/ч А1556, учаснику бойових дій в АТО,  
склад сім’ї  2 чол., що зареєстрований при військовій частині по вулиці 128-ої 
гірсько-піхотної  бригади, 4, проживає в найманому  житлі. 

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 02.08.2021р. № 251; 
                - список розподілу житлової площі; 

                         - протокол засідання Комісії з контролю за забезпеченням       
         військовослужбовців Збройних Сил України  та членів їх сімей  
                  жилими приміщеннями від 21.07.2021р. № 319. 
 
 6.1.4. Надати службову квартиру КЕВ міста Мукачева  по вулиці ****, 
будинок  ****, квартира № ****, яка складається з 2-х кімнат, житловою 
площею 28,60 кв.м., загальною площею 55,90 кв.м.  -  Рожок Олександру 
Миколайовичу,  військовослужбовцю  в/ч А1556, учаснику бойових дій в АТО,  
склад сім’ї   4 чол., що зареєстрований   при військовій частині по вулиці 128-ої 
гірсько-піхотної бригади, проживає  в найманому житлі. 

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 02.08.2021р. № 252; 
                - список розподілу житлової площі; 

                        - протокол засідання Комісії з контролю за забезпеченням     
        військовослужбовців Збройних Сил України  та членів їх сімей 
                 жилими приміщеннями від 21.07.2021р. № 319. 
  
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління  
міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінова. 
 
Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 


