
  
                                                       У К Р А Ї Н А                                 
                                      МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                           ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
                                                        РІШЕННЯ 
                                          
                 2021           Мукачево                                              №       
 
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 № 
12 від 25.010.2021, ст.ст.34, 36, 45,  48-1, 61, 64, 106, 118,119,121 Житлового 
Кодексу Української РСР, п. 13, 15, 30, 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 : 

                                 ОСББ ” ******”: 
 
 1) з *****, склад сім’ї — 1 чол., що проживає в квартирі № *** по вулиці 
****, будинок *** в місті Мукачево, яка складається з однієї кімнати, житловою 
площею — 17,70 кв.м., загальною площею — 37,00 кв.м.  в ОСББ “ *** ” 
 Основний квартиронаймач  батько **** помер *****р. КЕВ м. Мукачево 
дає письмову згоду.     
 Підстава: ст. 61, 64, 106 Житлового Кодексу Української РСР; 
                        -  рішення 76 сесії 7-го скликання Мукачівської міської ради від 

26 березня 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) з *****, склад сім’ї — 4 чол., що проживає в квартирі №*** по вулиці 
*****, будинок *** в місті Мукачево, яка складається з 2-х кімнат, житловою 
площею 32,80 кв.м., загальною площею 44,80 кв.м.   
 Основний квартиронаймач  мати **** померла **** р.    
 Підстава: ст. 61, 64, 106 Житлового Кодексу Української РСР. 
 



2. Відмовити у наданні дозволу на укладання договору житлового найму: 
 
  з   *****, який  з  26 січня 2012 року зареєстрований  в смт. **** вулиця ****,**  
- на квартиру № *** по вулиці ****, *** в м. Мукачево, яка складається з  2-х 
кімнат  житловою площею – 30,00 кв.м.  

Наймачем вказаної квартири до *****року була ***** -  мати *****, яка 
проживала в квартирі одна і ****  померла.  За позовом *****  рішенням 
Мукачівського міського суду від 15 травня 1997 року  ***** був визнаний таким, 
що втратив право на житлову площу  у вказаній квартирі. 

Відмовити в укладенні договору найму з ****, зв’язку із відсутністю 
законних підстав. 
                       
3. Відмовити у взятті на квартирний облік: 
  

1) *****, інкасатора-водія  АТ “Ощадбанк” , учасника бойових дій, що був 
зареєстрований та проживав по вулиці **** будинок ***, квартира № ****, яка 
на праві приватної власності належить колишній дружині *****. Згідно реєстру 
територіальної громади міста ***** знятий з реєстрації місця проживання в м. 
Мукачево.  

Відмовити у взятті на квартирний облік, в зв’язку з тим що 
зареєстрованим, в установленому законом порядку, в даному населеному пункті 
не значиться.  
 Підстава: ст. 36 Житлового кодексу Української РСР; 
                            - п.п. 13, 15 “Правил обліку громадян потребуючих 
                              покращення житлових умов та надання їм жилих приміщень в  
                              Українській РСР” 
 
 2) *****, учасника бойових дій з числа внутрішньо-переміщених осіб, 
який  перебуває на обліку  внутрішньо-переміщених осіб в м. Мукачево з 2017 
року. Дружина ***** на обліку внутрішньо переміщених осіб перебуває *** . 
Проживають по вулиці  ****, будинок *** квартира № ***, яка  складається з 
однієї кімнати  житловою площею 15,8 кв.м., загальною площею - 33,7 кв.м. та 
відповідно до договору купівлі продажу від ****року є приватною власністю 
заявника. В квартирі заявник зареєстрований один.  
 Відмовити у взятті на квартирний облік, в зв’язку із забезпеченістю 
житловою площею згідно  встановленої мінімальної норми забезпеченості  -6 
кв.м. на одного члена сім’ї. 
 Підстава: ст. 34 Житлового кодексу Української РСР; 
                            - п.п.13“Правил обліку громадян потребуючих 
                              покращення житлових умов та надання їм жилих приміщень в  
                             Українській РСР” 

 
4. Внести зміни в квартирно-облікову  справу: 

 
******, яка перебуває на квартирному обліку за місцем проживання з 13 серпня 
2019 року складом сім’ї 2 чол. (чоловік ****.)   



В зв’язку із розірванням шлюбу і  зміною прізвища з **** на  **** 
розділити квартирно-облікову справу ***** на дві окремі квартирно-облікові 
справи - ***** та *****.  

Виключити із складу сім’ї ****(***)колишнього чоловіка ****  та 
включити в склад сім’ї доньку -*****, ***.  Із  набуттям пільги одинокої матері 
— включити **** в першочерговий список черговості.  

 На квартирному обліку та в списках черговості з 13 серпня 2019 року 
будуть перебувати  *****, складом сім’ї  2 чол. (донька ****) та **** (склад сім’ї 
1 чол.) 
 Підстава: ст. 45 Житлового кодексу Української РСР; 
                           - п.п. 30, 44 “Правил обліку громадян потребуючих 
                             покращення житлових умов та надання їм жилих приміщень в  
                             Українській РСР” 

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

 
 ******, військовослужбовця звільненого у запас, учасника  бойових дій, особу з 
інвалідністю ІІ групи внаслідок війни, який перебуває на квартирному обліку з 
12 березня 2019 року в загальному та з 17 березня  2020 року  в позачерговому 
списках черговості. 

Зняти з квартирного обліку та виключити із списків черговості, в зв’язку із 
придбанням 2-х кімнатної квартири житловою площею 28,60 кв.м, загальною 
площею 53,60 кв.м.  в  м. Мукачево  по вулиці *****,***,  квартира ***, за кошти 
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам. 
      Підстава: ст. 48-1 Житлового кодексу Української РСР; 
                            - п.п. 46 “Правил обліку громадян потребуючих 
                              покращення житлових умов та надання їм жилих приміщень в  
                              Українській РСР”; 
                    - Постанова Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016р. 
                      № 719“ Про забезпечення житлом деяких категорій осіб, які 
                      захищали  незалежність, суверенітет та територіальну     
                      цілісність України, а також членів їх сімей” (із змінами); 
                             - ст.ст. 10, 13 Закону України "Про статус ветеранів війни,   
                                гарантії їх соціального захисту"; 
                             - договір купівлі продажу від 01 жовтня 2021р. 
                    - лист УСЗН від 06 жовтня 2021р., № 1667/01-19. 
  
6. Надати службове жиле приміщення та видати службовий ордер: 
 
 Надати службову квартиру КЕВ міста Мукачева  по вулиці  *** будинок ***, 
квартира № ***, яка складається з однієї кімнати, житловою площею 17,30 кв.м., 
загальною площею — 37,10 кв.м.  - ******, військовослужбовцю  в/ч А***, 
учаснику бойових дій в АТО, склад сім’ї  3 чол., який зареєстрована при 
військовій частині по вулиці *****, проживає в найманому  житлі по вулиці 
*****.  

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



                  Постанова КМУ від 04.02.1988 № 37 “Про службові жилі     
                   приміщення”; 

                 - подання КЕВ м. Мукачево  від 01.10.2021№ 292; 
                 - список розподілу житлової площі;                           

                          - протокол засідань Комісії з контролю за забезпеченням    
         військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей   
                  жилими приміщеннями від 16 вересня 2021р. № 404; 
                - витяг з протоколу № 8 засідання житлової комісії військової  
                  частини А*** від 17 серпня 2021р. 
 
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління  
міського господарства Мукачівської міської ради Андрія  Блінова. 
 
Міський голова                                                                             Андрій БАЛОГА 


