
 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

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

 
Розглянувши заяви громадян, листи організацій та установ, у відповідності 

до протоколів громадської комісії з розгляду житлових питань від 16.06.2022  
№3 та від 02.08.2022 № 5, ст.ст.40, 61, 64, 106, 118, 119,121, 122 Житлового 
Кодексу України, п.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: 
                                ТОВ «УК «НАВІБУД» з: 
  

1)**** **** ****, який проживає в квартирі № 6 по вулиці Духновича 
Олександра, будинок № 99 в м. Мукачево, що складається з двох кімнат, 
житловою площею 36,30 кв.м., загальною площею- 49,40 кв.м. 

Наймач квартири батько ****з квартири вибув, шлюб розірвано у 1979 
році, мати ****померла ****. 

Підстава: ст. 61, 64, 106 Житлового кодексу України. 
                         
2. Взяти на квартирний облік та включити в списки черговості: 
 

1)****, вихованця прийомної сім’ї Горват А.А. та Горват М.П. (**** 
****,***),  склад сім’ї 1 чол., який житлової площі немає, зареєстрована  в 
***,вулиця ****. 

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, і надання їм жилих приміщень в Українській 
РСР; 



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

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

1) ******, яка складом сім’ї 1 чол. перебуває на квартирному обліку з 
23.09.2014 року в загальному та першочерговому списках черговості.  

Зняти з квартирного обліку та виключити із списків черговості, у зв’язку із 
забезпеченістю житловою площею в 2-х кімнатній квартирі по вулиці *****,, 
придбаній у спільну часткову власність разом  з чоловіком ***. 

Підстава: пп.1 ч.2 ст.40 Житлового кодексу України; 
- Заява ******. 
 

4. Внести зміни в квартирно-облікові справи: 
 

1)  *****, який перебуває на квартирному обліку з 07.03.2007 року в 
загальному списку черговості,  складом сім’ї 4 чол., в зв’язку із вибуттям із 
складу сім’ї сина  ****** та набуттям  статусу  сім’ї  загиблого 
військовослужбовця  - включити в позачерговий список черговості, як сім’ю 
загиблого (померлого) військовослужбовця.  
 На  квартирному обліку буде перебувати складом сім’ї 3 чол.,в загальному 
та першочерговому списках черговості. 
  Підстава: ст. 32, 45, 46 Житлового кодексу України  

         абз.3 п.3. ст. 12 ЗУ «Про соціальний і правовий   захист      
військовослужбовців та членів їх сімей». 

 
2)  ******, особи з  числа дітей-сиріт, яка перебуває на квартирному обліку 

з 24.07.2021 року в загальному та позачерговому списках черговості,  в зв’язку із 
розірванням шлюбу та зміною прізвища  з******– включити в списки черговості 
як  *******. 
  Підстава: заява*****.. 

   
3).******, який перебуває на квартирному обліку з 12.11.2019, як особа з 

інвалідністю внаслідок війни, відповідно до встановленої і поновленої другої 
групи інвалідності, пов’язаної із захистом Батьківщини та  відновленням терміну 
дії посвідчення – включити   *****  в позачерговий  список  черговості з дати 
взяття його на квартирний  облік, тобто - з  12.11.2019 року,  відповідно до 
підтвердженої  дати набуття  ним статусу особи з інвалідністю ІІ групи,  
пов’язаної  із захистом Батьківщини.  

В загальному та позачерговому списку черговості буде рахуватись з 
12.11.2019. 

Підстава: лист управління соціального захисту населення Мукачівської 
міської ради від 16.06.2022. 

 



5.  Зняти статус службового житла з квартир фонду Міністерства Оборони 
України, виключити із числа службових жилих приміщень,  надати квартири в 
постійне користування та видати ордери: 
  

1. На підставі листа КЕВ м. Мукачево від 05.07.2022 № 84 та протоколу 
засідання Комісії з контролю за  забезпеченням військовослужбовців Збройних 
Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями № 52 від 10.06.2022: 

 1.1)  Зняти статус службового житла КЕВ м. Мукачево Міністерства 
Оборони України з квартири № *** по вулиці ****, будинок ***  (ID вулиці ***) 
в місті Мукачево,  яка складається з двох кімнат  житловою площею  25,30 кв.м., 
загальною площею 45,40 кв.м, та виключити її із числа службових жилих 
приміщень. 

Надати вказану квартиру в постійне користування та видати ордер*****, 
військовослужбовцю в/ч-1556 Мукачівського гарнізону, учаснику бойових дій, 
склад сім’ї -2 чол., який проживає у вказаній квартирі на підставі службового 
ордера від 17.08.2021 № 294 серія С , виданого рішенням виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради. 

Видати постійний ордер на склад сім’ї -2 чол.(донька- *****). 
Підстава: подання КЕВ м. Мукачева від 06.07.2022, № 87; 

- рішення  Комісії з контролю за  забезпеченням 
військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей 
жилими приміщеннями  від 10.06.2022 протокол № 52;  
- п. 6 Положення про порядок надання службових жилих    
приміщень і користування ними в Українській РСР ; 

                          - ст. 125  Житлового кодексу України. 
 
1.2)  Зняти статус службового житла КЕВ м. Мукачево Міністерства 

Оборони України з квартири № *** по вулиці ******, будинок****  (ID вулиці 
****) в місті Мукачево,  яка складається з трьох кімнат  житловою площею – 
36,60 кв.м., загальною площею -  61,80 кв.м, та виключити її із числа службових 
жилих приміщень. 

Надати  вказану квартиру в постійне користування та видати ордер - 
******, учаснику бойових дій, військовослужбовцю Мукачівського гарнізону, 
який проживає та зареєстрований в  даній квартирі на підставі службового 
ордера від 23.06.2009, № 194 серія СЖ, виданого рішенням виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради. 

На квартирному обліку перебуває при в/ч А1556 з 05.09.2005, із зняттям з 
квартирного обліку.  

Видати постійний ордер на склад сім’ї 4 чол.  
Підстава: подання КЕВ м. Мукачево від 06.07.2022, № 88; 

- рішення  Комісії з контролю за  забезпеченням 
військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей 
жилими приміщеннями  від 10.06.2022 протокол № 52;  
- п. 6 Положення про порядок надання службових жилих    
приміщень і користування ними в Українській РСР ; 

                          - ст. 125  Житлового кодексу України. 



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

 


