
 
 
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
             м. Мукачево        № ____ 

Про надання дозволу на укладення договору житлового найму, взяття на 
квартирний облік, зняття з квартирного обліку, зняття статусу службового житла 
з квартири та виключення із числа службових і видачу постійного ордера на 
житло. 
 
 Розглянувши звернення громадян, листи організацій та установ, у 
відповідності до протоколу засідання громадської комісії з розгляду житлових 
питань № 13 від  23.11.2021, ст. 34, 39, 64, 106 Житлового кодексу Української 
РСР, пп.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 11.12.1984 № 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 договорів житлового найму: 
 

З *****, склад сім’ї 3 чол, що проживає по вулиці *****, будинок *** 
квартира № ***, яка складається з однієї кімнати, житловою площею -12,10 кв.м., 
загальною площею - 22,60 кв.м. 

Наймач квартири мати *****померла*****. 
Підстава: ст. 64, 106 Житлового Кодексу УРСР. 
 

2. Взяти на квартирний облік: 
 

******, начальника відділу заводу*****, склад сім’ї-3 чол., що проживає в 
приватизованій у спільну сумісну власність квартирі №*** по вулиці*****, 
будинок *****, яка складається з 2-х кімнат, житловою   площею 28,20 кв.м., 
загальною площею -56,2 кв.м., де проживає 6 чол. 
 Взяти на квартирний облік та включити в загальний список черговості. 
 Підстава: ст. 13,15 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР; 
          ст.ст. 34, 39 Житлового кодексу УРСР. 

 
3. Зняти статус службового житла з квартири фонду МО України,   виключити із 
числа службових та видати постійний ордер. 



 У відповідності до протоколу № 415 від 16.09.2021 засідання 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: 

- Зняти статус службового житла КЕВ м. Мукачево з квартири № *** по 
вулиці*****, будинок **** в м. Мукачево, яка складається з 2-х кімнат житловою 
площею 31,30 кв.м., загальною площею 61,80 кв.м. та виключити її із числа 
службових. 

        - Надати вказану квартиру № *** по вулиці*****, будинок **** для 
постійного проживання *******, військовослужбовцю, учаснику бойових дій, 
склад сім’ї 5 чол., із зняттям з квартирного обліку за місцем служби у 
Мукачівському гарнізоні.  

На квартирному обліку рахується з 21.04.2009 в загальному списку 
черговості та з 18.11.2016 в першочерговому списку черговості, як багатодітна 
сім’я. Відповідно договору дарування є власником ½ ч. 3-х кімнатної квартири 
житловою площею 40,70 кв.м., загальною площею -65,50 кв.м. в м. Мукачево по 
вулиці*****, *** кв.***. 
  Підстава: подання КЕВ м. Мукачево від 27.10.2021, № 308; 

-протокол № 19 від 27.08.2021 засідання об’єднаної житлової 
комісії підрозділів військової частини А1556, які розташовані  м. 
Мукачево, санітарно-епідеміологічного  відділу військової 
частини А4520, військової частини А0378, військової частини 
А2678 (смт.Баркасово), військової частини А0342, відділення ВСП 
м. Мукачево, КЕВ м. Мукачево; 
- список розподілу житлової площі; 
-наказ військової частини А1556 від  від 08.09.2021, № 1504. 
 

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

*****, особу з числа дітей позбавлених батьківського піклування , яка 
перебуває на квартирному обліку з 26.05.2015  в загальному та позачерговому 
списках черговості.  

Зняти з квартирного обліку та включити із списків черговості, в зв’язку із 
придбанням квартири № *** по******, будинок,***  в селі ***** *****району, 
житловою площею 19,20 кв.м., загальною площею 37,06 кв.м., за кошти субвенцій 
з державного бюджету. 
 Підстава: ст. 48-1 Житлового кодексу Української РСР; 
                           - п.п. 46 “Правил обліку громадян потребуючих поліпшення 
                             житлових умов та надання їм жилих приміщень в  
                               Українській РСР”; 
 - 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 2020 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 04.11.2021р. 
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління  
міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова. 
 

 

Міський голова                                                                             Андрій БАЛОГА 


