
 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
15.03.2022                                         м. Мукачево                              № 87 
 
Про надання дозволів на укладення договорів житлового найму, внесення змін в 
квартирно-облікові справи, зняття з квартирного обліку та надання житла. 

 
Розглянувши заяви громадян, листи організацій та установ, у відповідності 

до протоколу громадської комісії з розгляду житлових питань від 25.10.2021 
№12, 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 11.12.1984 
№ 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 : 

ОСББ ” ******” з : 
 
 1)******, склад сім’ї  3 чол., що проживає в квартирі № **** по 
вулиці*****, будинок *** в місті Мукачево, яка складається з двох  кімнат, 
житловою площею  30,00 кв.м., загальною площею  46,50 кв.м.  в ОСББ “ *****”. 

Основний квартиронаймач  чоловік*****. помер *****року.  
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) ******, склад сім’ї  4 чол., що проживає в квартирі № **** по 
вулиці*****, будинок ****в місті Мукачево, яка складається з 3-х кімнат, 
житловою площею 39,90 кв.м., загальною площею 65,50 кв.м.   
 Основний квартиронаймач мати *****померла *****року.   
 Підстава: ст. 61, 64, 106 Житлового Кодексу Української РСР. 
 

3) ******, склад сім’ї — 5 чол., що проживає в квартирі № **** по 
вулиці*****, будинок **** в місті Мукачево, яка складається з 3-х кімнат, 
житловою площею 41,20 кв.м., загальною площею 67,30 кв.м.   



 Основний квартиронаймач чоловік*****. помер *****р.   
 Підстава: ст. 61, 64, 106 Житлового Кодексу Української РСР. 
 

4) ******, склад сім’ї 1 чол., що проживає в квартирі № **** по 
вулиці*****,  будинок **** в місті Мукачево, яка  складається з однієї  кімнати, 
житловою площею — 17,50 кв.м., загальною площею — 36,20 кв.м. 

 Основний  квартиронаймач  батько  *****помер*****р.  
Підстава: ст. 106 Житлового Кодексу Української РСР. 
                       

2. Внести зміни в квартирно-облікові справи: 
 

1) ******, військовослужбовця, учасника бойових дій, який перебуває на 
квартирному обліку за місцем проживання з ******року складом сім’ї 3 чол  

Внести зміни в квартирно-облікову справу, в зв’язку із народженням 
доньки*******, ******р.н. та зміною складу сім’ї *******. 

В списках черговості та на квартирному обліку буде перебувати складом 
сім’ї 4 чол. 

Підстава: п.п.18 “Правил обліку громадян потребуючих покращення 
житлових умов та надання їм жилих приміщень в Українській 
РСР”. 

 
2) *******, військовослужбовця, учасника бойових дій, який перебуває на 

квартирному обліку за місцем проживання з ******року складом сім’ї 3 чол.
 Внести зміни в квартирно-облікову справу, в зв’язку із народженням 
сина****, *****р.н. та зміною складу сім’ї******.  

В списках черговості та на квартирному обліку буде перебувати складом 
сім’ї 4 чол. 

Підстава: п.п.18 “Правил обліку громадян потребуючих покращення 
житлових умов та надання їм жилих приміщень в Українській 
РСР”. 

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

1)*******, особу з числа дітей позбавлених батьківського піклування,  яка 
складом сім’ї 3 чол. з 21.02.2008 перебуває на квартирному обліку в загальному 
списку та позачерговому списках черговості. 

Чоловіком *****придбана у приватну власність 2-х кімнатна квартира 
житловою площею 28,90 кв.м., загальною площею 60,60 кв.м.  по вулиці 
******,***квартира № ***  та  *****-  2-х кімнатна квартира житловою площею 
29,10 кв.м., загальною площею 58,60 кв.м.  по вулиці*****,***, квартира №***, 
яка нею відчужена шляхом дарування  чоловікові 20.12.2021 року.    

 Зняти з квартирного обліку та виключити із списків черговості -  в зв’язку 
із забезпеченістю житловою площею згідно норми та відсутністю потреби в 
покращенні житлових умов і подальшому перебуванні на квартирному обліку 
для отримання житла. 

Підстава: ст. 40 Житлового кодексу УРСР; 



-п.26 «Правил обліку громадян потребуючих покращення 
житлових умов та надання їм жилих приміщень в Українській 
РСР» 

                - ст. 60 Сімейного кодексу України.  
 
4. Надати службову квартиру та видати ордер: 
 

1)*****, військовослужбовцю  *****, учаснику бойових дій в АТО, склад 
сім’ї  4 чол., який зареєстрована при військовій частині по вулиці*****, *** –  
службову квартиру *****під № *** по вулиці***, будинок****, яка складається 
з однієї кімнати, житловою площею 44,30 кв.м., загальною площею — 70,30 кв.м.  

Підстава: ст. 118,119,121,122 Житлового кодексу УРСР; 
- Постанова КМУ від 04.02.1988 № 37 “Про службові жилі    
приміщення”; 
- лист *****від 19.01.2022 № 702/481-223 вих.; 

  - список розподілу службових жилих приміщень;                          
  -п.6 розділу ІІ «Інструкції з організації забезпечення 
військовослужбовців Державної прикордонної служби України 
та членів їх сімей  жилими приміщеннями»; 
- витяг з протоколу № 6/1 спільного рішення керівництва та 
житлової комісії Адміністрації  Державної прикордонної 
служби України від 03 грудня 2021 року. 
 

5. Затвердити списки  черговості: 
 
 На підставі п. 25 «Правил обліку громадян потребуючих покращення 
житлових умов та надання їм жилих приміщень в Українській РСР»  затвердити 
списки черговості громадян, потребуючих поліпшення житлових умов, які 
перебувають на квартирному обліку за місцем роботи: 

-  при Виробничому підрозділі «******» регіональної філії «******»  
Акціонерного товариства «****»,  згідно загального списку черговості  в складі 
однієї  сім’ї 
 (******.) 
 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління  
міського господарства Мукачівської міської ради Андрія  Блінова. 
 
 
Міський голова                       Андрій БАЛОГА 
 
 
 
 
 

 


