
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
11.01.2022     Мукачево              № 6 
 
Про надання дозволу на укладення договору житлового найму, взяття на 
квартирний облік та зняття з квартирного обліку  

 
Розглянувши заяви громадян, листи організацій та установ, у 

відповідності до протоколу громадської комісії з розгляду житлових питань від 
30.12.2021 №14, ст.ст.34,39,106 Житлового Кодексу Української РСР, п. 13, 15, 
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 11.12.1984 № 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 договору житлового найму: 

ТОВ «Управляюча Компанія « НАВІБУД»: 
 
1) з ****, склад сім’ї 3 чол., що проживає в квартирі № **** по вулиці 

****, будинок****  в місті Мукачево, яка складається з 3-х кімнат, житловою 
площею- 40,30 кв.м., загальною площею – 68,50 кв.м. 

Основний квартиронаймач чоловік ****помер ****року. 
Підстава: ст. 106 Житлового кодексу УРСР. 

                       
2. Взяти на квартирний облік:  

1) ****, дитину-сироту, вихованця  дитячого будинку сімейного типу  
сім’ї ****, склад сім’ї 1 чол., який житлової площі не має.      

 Взяти на квартирний облік та включити в загальний та позачерговий 
списки черговості, як дитину-сироту. 

Підстава: ст. 39 Житлового кодексу Української РСР; 
               - п.п. 13, 15 “Правил обліку громадян потребуючих покращення      

житлових умов та надання їм жилих приміщень в Українській РСР”. 
 

2) ****, внутрішньо-переміщену особу з числа  учасників бойових дій в 
АТО/ООС, який перебуває на обліку внутрішньо-переміщених осіб в 
м.Мукачево. Проживає в м.Мукачево по вулиці ****, будинок **** квартира № 
****на найманій квартирі. Склад сім’ї – 4 чол.  
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Взяти на квартирний облік та включити в загальний і першочерговий 
списки черговості, як внутрішньо переміщену особу з числа учасників бойових 
дій в АТО/ООС. 
 Підстава: ст. 34,39 Житлового кодексу Української РСР; 

- ч.4 п.8, пп.8 ч.2.п. 13 “Правил обліку громадян потребуючих 
покращення житлових умов та надання їм жилих приміщень в Українській 
РСР”. 

 
3) ****, внутрішньо-переміщену особу з числа  учасників бойових дій в 

АТО/ООС, який перебуває на обліку внутрішньо-переміщених осіб в м. 
Мукачево. Проживає в м. Мукачево по вулиці ****, будинок ****квартира № 
**** в гуртожитку КЕВ м. Мукачево. Склад сім’ї – 4 чол.  

Взяти на квартирний облік та включити в загальний і першочерговий 
списки черговості, як внутрішньо переміщену особу з числа учасників бойових 
дій в АТО/ООС. 
 Підстава: ст. 34,39 Житлового кодексу Української РСР; 

- ч.4 п.8, пп.8 ч.2 п.13“Правил обліку громадян потребуючих 
покращення житлових умов та надання їм жилих приміщень в Українській 
РСР”. 

 
        4) ****, дитину позбавлену батьківського піклування, внутрішньо 
переміщену особу, склад сім’ї 1 чол., яка житлової площі не має, проживає 
разом з опікуном на найманій квартирі по вулиці ****, ****квартира № **** в 
м. Мукачево.       

 Взяти на квартирний облік та включити в загальний та позачерговий 
списки черговості, як дитину позбавлену батьківського піклування, внутрішньо 
переміщену особу. 

 Підстава: ч.3 ст. 39 Житлового кодексу Української РСР; 
          -ч.6 п.15 “Правил обліку громадян потребуючих покращення 

житлових умов та надання їм жилих приміщень в Українській РСР”. 
 

3. Внести зміни в квартирно-облікову справу: 
 

1) ****, внутрішньо-переміщеної особи з числа учасників бойових дій в 
АТО, який перебуває на квартирному обліку з 09.03.2021 складом сім’ї 3 чол. 

Внести зміни в квартирно-облікову справу, в зв’язку із зміною прізвища з 
****. на ****. Члени сім’ֹї залишились на прізвищі ****. 

Включити в загальний та першочерговий списки черговості квартирного 
обліку з 09.03.2021 року ****. 

Підстава: свідоцтво про зміну імені від 26.05.2021року. 
  
4. Зняти з квартирного обліку та виключити із списків черговості: 

 



 
3 

1) ****, яка перебуває на квартирному обліку з 10.05.1989 в загальному 
та першочерговому списках черговості. 

Зняти з квартирного обліку та виключити із списків черговості, в зв’язку 
із смертю (померла ****). 

Підстава: пп.2 п.5  ч. 2 ст. 40 Житлового кодексу УРСР. 
 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління  
міського господарства Мукачівської міської ради Андрія  Блінова. 
 
 
 
Міський голова            Андрій БАЛОГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


