
 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
-------                                      м. Мукачево                               №   
 
Про надання дозволу на укладення договору житлового найму, взяття на 
квартирний облік, внесення змін в квартирно-облікові справи, зняття з 
квартирного обліку та видачу ордерів на квартири відомчого житлового фонду. 

Розглянувши заяви громадян, листи організацій та установ, у відповідності 
до протоколу громадської комісії з розгляду житлових питань від 25.05.2022  №2, 
ст.ст. 32, 39, 40, 45, 46, 61, 106, 118, 119,121, 122 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:  
Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Орхідея-6 Г» з: 
  

1) ***** , яка проживає в квартирі № ***** по вулиці ***** (колишня 
*****), будинок № ***** (ID вулиці ***)  в м. Мукачево, що складається з двох 
кімнат, житловою площею 27,10 кв.м., загальною площею- 49,40 кв.м. 

Наймач квартири мати *****померла *****. 
Підстава: ст. 61, 106 Житлового кодексу України; 

                        -  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. Взяти на квартирний облік та включити в списки черговості: 
 

1) *****, дитину позбавлену батьківського піклування, ученицю ДНЗ 
«Мукачівський центр професійно-технічної освіти»,  склад сім’ї 1 чол., яка 
житлової площі немає, зареєстрована в м. ***** по вулиці *****. 

Батько зареєстрований в м. ***** по вулиці *****(ID вулиці ***)  в будинку 
ромського поселення, де зареєстровано 16 чол. 



Взяти на квартирний облік та включити в загальний та позачерговий список 
черговості. 

Підстава: пп.3 п.1ст. 39, ст. 46  Житлового кодексу України; 
                 п.п.15, 46 “Правил обліку громадян, які потребують поліпшення  
                житлових умов, надання їм жилих приміщень ” 

ст. 33 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових 
                        умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених      
                        батьківського піклування” 
 

2) *****, дитину позбавлену батьківського піклування, вихованку Будинку 
Милосердя «Добрий Самарянин»,  склад сім’ї 1 чол., яка житлової площі немає, 
зареєстрована при Будинку Милосердя  в с. *****, вулиця *****. Батьки 
зареєстровані в м. *****по вулиці *****(ID вулиці ***) в будинку ромського 
поселення, де зареєстровано 58 чол.  

Взяти на квартирний облік та включити в загальний та позачерговий список 
черговості. 

Підстава: пп.3 п.1ст. 39, ст. 46  Житлового кодексу України; 
                 п.п.15, 46 “Правил обліку громадян, які потребують поліпшення  
                житлових умов, надання їм жилих приміщень ” 

ст. 33 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових 
                        умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених      
                        батьківського піклування”. 

 
3) *****, дитину-сироту, вихованця дитячого будинку інтернату сімейного 

типу сім’ї *****, який є співвласником ¼ ч. будинку по вулиці *****(ID вулиці 
***)  в м. *****, де житлова площа складає 16,90 кв.м., де зареєстровано 3 чол.  

 Взяти на квартирний облік та включити в загальний та позачерговий список 
черговості. 

Підстава: пп.3 п.1ст. 39, ст. 46  Житлового кодексу України; 
                 п.п.15, 46 “Правил обліку громадян, які потребують поліпшення  
                житлових умов, надання їм жилих приміщень ” 

ст. 33 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових 
                        умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених      
                        батьківського піклування”. 
 
3. Внести зміни в квартирно-облікову справу: 
 

1) *****, який  перебуває на квартирному обліку з 23.02.2016 року складом 
сім’ї 3 чол., в зв’язку із народженням доньки *****, *****р.н. та зміною складу 
сім’ї. 

На квартирному обліку та в списках черговості *****. буде перебувати  
складом  сім’◌ ֹ ї   4 чол. 

Підстава: ст. 32 Житлового кодексу України. 
 
2) *****, загиблого  військовослужбовця, який перебуває на квартирному 

обліку з  24.05.2016   загальному та першочерговому списках черговості складом 



сім’ї 4 чол., в зв’язку із смертю (помер 06.03.2022) виключити його із списків 
черговості. 

Переоформити черговість з 24.05.2016 року на дружину  *****, вдову 
загиблого, яка проживає в гуртожитку по вулиці ***** (колишня *****)(ID вулиці 
***)  , ***** кім. *****та включити її в загальний список черговості з 24.05.2016р. 
та позачерговий список черговості, як вдову загиблого,  складом сім’ї 3 чол.    
  Підстава: ст. 45, 46 Житлового кодексу України  
   ст. 12 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 
членів їх сімей» 
 
4.  Зняти статус службового житла та виключити квартиру із числа службових: 
  

1) Зняти статус службового житла з квартири № ***** по вул. *****, 
будинок *****(ID вулиці ***)  в місті Мукачево,  яка складається з однієї кімнати 
житловою площею – 13,20 кв.м., загальною площею -  35,70 кв.м, та закріпити 
вказану квартиру за *****, вдовою померлого, звільненого у запас із  виходом на 
пенсію, співробітника Мукачівського міського відділу міліції УМВС в 
Закарпатській області.  

В квартирі проживає на підставі службового ордера, виданого рішенням 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 25.11.2005 № 27 чоловікові 
***** (помер 07.10.2020). 

Виключити  дану квартиру із числа службових жилих приміщень та обліку 
службового житла закріпленого за Головним Управлінням Національної поліції в 
Закарпатській області НПУ. 

 Видати *****. постійний ордер на квартиру на склад сім’ї -2 чол.(донька- 
*****). 

Підстава: лист ГУНП в Закарпатській області НПУ від 02.05.2022 
№249/106/3-2022;  
   - п. 6  «Положення про порядок надання службових жилих 
приміщень і користування ними» ; 
                          - ст. 135  Житлового кодексу України. 
 

5. Видати ордери на квартири у відомчому житловому будинку по вулиці 
******(ID вулиці ***)   : 

1.На виконання Ухвали Закарпатського Апеляційного суду від 22.11.2021 
року  у справі № 303/96/20 на рішення Мукачівського міськрайонного суду 
Закарпатської області від 21.05.2020 року та  у  відповідності до ст. 52 Житлового 
кодексу України, видати ордери на квартири у відомчому житловому будинку по 
вулиці *****:   

 
1.1) *****, учаснику бойових дій, військовослужбовцю Ужгородського 

зонального відділу Військової служби правопорядку, який зареєстрований в м. 
Мукачево по вулиці *****, ***** - на квартиру № ***** по вулиці  *****будинок 
*****  (ID вулиці ***)  в м. Мукачево, яка складається з 2-х кімнат житловою 
площею 30,11 кв.м., загальною площею- 57,4 кв.м. на склад сім’ї 3 чол.  На 



квартирному обліку перебуває з 27.07.1992  в загальному та першочерговому 
списках черговості. 

Квартира надана відповідно до рішення житлової комісії військової частини 
*****від 24.11.2012 (протокол № 18), списку розподілу жилої площі для 
постійного проживання у Мукачівському гарнізоні, погодженого протоколом 
засідання Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил 
України від 18.12.2012р. № 207, із зняттям з квартирного обліку. 

Підстава: лист КЕВ м. Мукачево від 01.03.2022, № 30; 
- виконавчі листи Мукачівського  міськрайонного суду   Закарпатської 
області від 21.11.2021 року, відповідно до провадження № 2/ 
303/545/20. 

 
2. На виконання рішення Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської 

області від 27.01.2021, Постанови Закарпатського Апеляційного суду від 
14.02.2022 року  у справі № 303/3794/20 та  у  відповідності до ст. 52 Житлового 
кодексу України, видати ордери на квартири у відомчому житловому будинку по 
вулиці *****: 

2.1)  *****, учаснику бойових дій, військовослужбовцю *****,  який 
зареєстрований в м. Мукачево по вулиці ***** (колишня назва *****)(ID вулиці 
***)  , ***** кім. *****-  на квартиру № ***** по вулиці  *****, будинок *****  в 
м. Мукачево, яка складається з 4-х кімнат житловою площею 59,27 кв.м., 
загальною площею- 83,30 кв.м. на склад сім’ї 5 чол.   

На квартирному обліку перебуває з 14.09.2003 в загальному та  з 18.11.2016  
в першочерговому списках черговості. 

Квартира надана відповідно до рішення житлової комісії Мукачівського 
гарнізону від 23.11.2012 (протокол № 4), списку розподілу жилої площі для 
постійного проживання у Мукачівському гарнізоні, погодженого протоколом 
засідання Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил 
України від 18.12.2012р. № 207, із зняттям з квартирного обліку. 

Підстава: лист КЕВ м. Мукачево від 13.05.2022, № 46; 
- постанова про відкриття виконавчого провадження від 03.05.2022 за 
№ ВП 68914225. 

 
2.2)  *****, учаснику бойових дій, особі з інвалідністю ІІІ групи, 

військовослужбовцю звільненому у запас,  який зареєстрований в м. Мукачево по 
вулиці *****, *****(ID вулиці ***)   при в/ч -  на квартиру № ***** по вулиці  
*****, будинок *****  в м. Мукачево, яка складається з 2-х кімнат житловою 
площею 31,60 кв.м., загальною площею -57,80 кв.м. на склад сім’ї 3 чол.  

На квартирному обліку перебуває з 31.08.2008 в загальному та   
першочерговому списках черговості. 

Квартира надана відповідно до рішення житлової комісії ****від 26.11.2012 
(протокол № 86), житлової комісії Мукачівського гарнізону від 23.11.2012 
(протокол № 4), списку розподілу жилої площі для постійного проживання у 
Мукачівському гарнізоні, погодженого протоколом засідання Комісії з контролю 
за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України від 18.12.2012р. № 207, 
із зняттям з квартирного обліку. 



Підстава: лист КЕВ м. Мукачево від 13.05.2022, № 46; 
- постанова про відкриття виконавчого провадження від 03.05.2022 за 
№ 68913803. 
 

2.3)  *****, військовослужбовцю звільненому у запас,  який зареєстрований 
в м. Мукачево по вулиці *****(ID вулиці ***)  при в/ч -  на квартиру № *****по 
вулиці  *****, будинок *****  (ID вулиці ***)  в м. Мукачево, яка складається з 2-
х кімнат житловою площею 31,60 кв.м., загальною площею  - 58,00 кв.м. на склад 
сім’ї 4 чол.   

На квартирному обліку перебуває з 13.04.2005 в загальному та   з 24.09.2005 
першочерговому списках черговості. 

Квартира надана відповідно до рішення житлової комісії *****від 
24.11.2012 (протокол № 18), житлової комісії Мукачівського гарнізону від 
23.11.2012 (протокол № 4), списку розподілу жилої площі для постійного 
проживання у Мукачівському гарнізоні, погодженого протоколом засідання 
Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України від 
18.12.2012р. № 207, із зняттям з квартирного обліку. 

Підстава: лист КЕВ м. Мукачево від 13.05.2022, № 46; 
- постанова про відкриття виконавчого провадження від 03.05.2022 за №  ВП 

68914497.    
 
2.4)  *****, військовослужбовцю звільненому у запас,  який зареєстрований 

в м. Мукачево по вулиці *****(ID вулиці ***)  -  на квартиру № ***** по вулиці  
*****, будинок *****  (ID вулиці ***) в м. Мукачево, яка складається з 3-х кімнат 
житловою площею 39,30 кв.м., загальною площею  - 70,20 кв.м. на склад сім’ї 4 
чол.   

На квартирному обліку перебуває з 27.08.1997 в загальному списку 
черговості. 

Квартира надана відповідно до рішення житлової комісії ****від 24.11.2012 
(протокол № 14), житлової комісії Мукачівського гарнізону від 23.11.2012 
(протокол № 4), списку розподілу жилої площі для постійного проживання у 
Мукачівському гарнізоні, погодженого протоколом засідання Комісії з контролю 
за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України від 18.12.2012р. № 207, 
із зняттям з квартирного обліку. 

Підстава: лист КЕВ м. Мукачево від 13.05.2022, № 46; 
- постанова про відкриття виконавчого провадження від 03.05.2022 за 
№ ВП 68914611. 

 
2.5) *****, учаснику бойових дій, вдові померлого військовослужбовця, яка 

проживає в приватизованій у спільну-сумісну власність на 7 чол.  3-х кімнатній 
квартирі № ***** по вулиці *****, *****(ID вулиці ***)  в м. Мукачево , де 
житлова площа складає 40,30 кв.м., загальна площа складає 65,20 кв.м., проживає 
6 чол.  – на квартиру № ***** по вулиці  *****, будинок ***** (ID вулиці ***)   в 
м. Мукачево, яка складається з 2-х кімнат житловою площею 30,40 кв.м., 
загальною площею 58,90 кв.м. на склад сім’ї 6 чол. , в порядку довиділення 
житлової площі до приватизованого житла.  



На квартирному обліку перебуває з 04.02.1994 в загальному та   
позачерговому списках черговості. 

Квартира надана відповідно до рішення житлової комісії Мукачівського 
ОМВК від 26.11.2012 (протокол № 18), житлової комісії Мукачівського гарнізону 
від 23.11.2012 (протокол № 4), списку розподілу жилої площі для постійного 
проживання у Мукачівському гарнізоні, погодженого протоколом засідання 
Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України від 
18.12.2012р. № 207, із зняттям з квартирного обліку. 

Підстава: лист КЕВ м. Мукачево від 13.05.2022, № 46; 
- постанова про відкриття виконавчого провадження від 03.05.2022 за 
№ 68913954.  
 

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

1) *****, який складом сім’ї 1 чол. перебуває на квартирному обліку з 
21.02.2012 року в загальному списку черговості. 

Зняти з квартирного обліку та виключити із списку черговості, в зв’язку із 
вибуттям та зняттям з обліку Мукачівської  територіальної громади, за 
повідомленням ДМС 

Підстава: пп.2 ч.2 ст.40 Житлового кодексу України 
 
2) *****, який складом сім’ї 1 чол. перебуває на квартирному обліку з 

13.03.2018 року в загальному списку черговості. 
Зняти з квартирного обліку та виключити із списку черговості, в зв’язку із 

вибуттям в м. *****, (*****) за повідомленням ДМС та  зняттям з обліку 
Мукачівської  територіальної громади. 

Підстава: пп.2 ч.2 ст.40 Житлового кодексу України 
 
3) *****, який складом сім’ї 1 чол. перебуває на квартирному обліку з 

13.02.2018 року в загальному списку черговості. 
Зняти з квартирного обліку та виключити із списку черговості, в зв’язку із 

вибуттям в с. *****,*****за повідомленням ДМС та зняттям з обліку 
Мукачівської  територіальної громади. 

Підстава: пп.2 ч.2 ст.40 Житлового кодексу України 
 
4) *****, який складом сім’ї 3 чол. перебуває на квартирному обліку з 

10.12.2015 року в загальному та першочерговому списках черговості. 
Зняти з квартирного обліку та виключити із списків черговості, в зв’язку із 

вибуттям сім’ї в м. ***** *****за повідомленням ДМС та зняттям з обліку 
Мукачівської  територіальної громади. 

Підстава: пп.2 ч.2 ст.40 Житлового кодексу України 
 
5) *****, який складом сім’ї 4 чол. перебуває на квартирному обліку з 

10.12.2015 року в загальному та першочерговому списках черговості. 
Зняти з квартирного обліку та виключити із списків черговості, в зв’язку із 

вибуттям сім’ї  в *****та у м. *****, за повідомленням ДМС та зняттям з обліку 
Мукачівської  територіальної громади. 



Підстава: пп.2 ч.2 ст.40 Житлового кодексу України 
 
6) *****, який складом сім’ї 4 чол. перебуває на квартирному обліку з 

28.07.2015 року в загальному та першочерговому списках черговості. 
Зняти з квартирного обліку та виключити із списків черговості, в зв’язку із 

вибуттям в м. ***** вул. *****за повідомленням ДМС та зняттям з обліку 
Мукачівської  територіальної громади. 

Підстава: пп.2 ч.2 ст.40 Житлового кодексу України 
 
7) *****, який складом сім’ї 4 чол. перебуває на квартирному обліку з 

24.05.2016 року в загальному та першочерговому списках черговості. 
Зняти з квартирного обліку та виключити із списків черговості, в зв’язку із 

вибуттям в м. ***** вул. ***** за повідомленням ДМС та зняттям з обліку 
Мукачівської  територіальної громади. 

Підстава: пп.2 ч.2 ст.40 Житлового кодексу України 
 
8) *****, який складом сім’ї 3 чол. перебуває на квартирному обліку з 

24.05.2011 року в загальному списку черговості. 
Зняти з квартирного обліку та виключити із списку черговості, в зв’язку із 

вибуттям в смт. ***** вул. *****кв. ***** за повідомленням ДМС та зняттям з 
обліку Мукачівської  територіальної громади. 

Підстава: пп.2 ч.2 ст.40 Житлового кодексу України 
 
9) *****, який складом сім’ї 1 чол. перебуває на квартирному обліку з 

13.02.2018 року в загальному та першочерговому списках черговості, як учасник 
бойових дій. 

Зняти з квартирного обліку та виключити із списків черговості, в зв’язку із 
вибуттям 13.02.2018 (помер). 

Підстава: ч. 3 ст.40 Житлового кодексу України 
 
10) *****, особу з числа дітей позбавлених батьківського піклування, який 

перебуває на квартирному обліку з 29.04.2014 року в загальному та позачерговому 
списках черговості. 

Зняти з квартирного обліку та виключити із списків черговості, в зв’язку із 
вибуттям 18.11.2021 згідно повідомлення ДМС про смерть особи. 

 Підстава: ч.3 ст.40 Житлового кодексу України 
 
11) ***** (*****) ***** ***** (*****), який перебуває на квартирному 

обліку з 21.01.2020р., як дитина позбавлена батьківського піклування з числа 
внутрішньо переміщених осіб, в загальному та позачерговому списках черговості. 

 Зняти з квартирного обліку та виключити із списків черговості, в зв’язку із 
втратою статусу дитини позбавленої батьківського піклування, внаслідок 
усиновленням сім’єю батьків вихователів ***** та зміною прізвища з  «*****» на 
«*****»  та  по батькові з «*****» на «*****». 

Підстава: п. 27 «Правил обліку громадян потребуючих покращення 
житлових умов та надання їм жилих приміщень в Українській РСР»  

 



 12) *****, який складом сім’ї 4 чол. перебуває на квартирному обліку з 
25.04.2016 року в загальному та першочерговому списках черговості. 

Зняти з квартирного обліку та виключити із списків черговості, в зв’язку 
покращенням житлових умов, придбанням у власність приватного будинку та 
відсутністю потреби у покращенні житлових умов. 

Підстава: до  пп.1 ч.2 ст.40 Житлового кодексу України  
 
7. 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: 

- Працівників  станції Мукачево виробничого структурного підрозділу 
 «Ужгородська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська 
залізниця»  Акціонерного товариства «Українська залізниця»,  згідно загального 
списку черговості  в складі  двох сімей (*****., *****). 
 
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління  
міського господарства Мукачівської міської ради Андрія  Блінова. 
 
 
 
Міський голова                       Андрій БАЛОГА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


