
 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
27.09.2022                                        м. Мукачево                            № 420 
 
 
Про надання дозволів на укладення договорів житлового найму, взяття на 
квартирний облік, внесення змін в квартирно-облікові справи та надання 
квартирі статусу службового житла. 

 

Розглянувши заяви громадян, листи організацій та установ, у відповідності 
до протоколу громадської комісії з розгляду житлових питань від 14.09.2022  
№ 6, ст.ст. 61, 64, 106, 118, 119,121 Житлового Кодексу України, 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 ВИРІШИВ: 
 
1. Надати дозвіл на укладення договору житлового найму: 
 
                                           ТОВ «УК «НАВІБУД» з : 

1)****, склад сім’ї 2 чол, яка проживає в квартирі № *** по вулиці*****, 
будинок № *** в м. Мукачево, що складається з трьох кімнат, житловою площею 
41,00 кв.м., загальною площею 66,30 кв.м. 

Наймач квартири мати**** померла****. 
Підстава: ст. 61, 64, 106 Житлового кодексу України. 
 
2)****, склад сім’ї 1 чол, яка проживає в квартирі №*** по вулиці *****, 

будинок № *** в м. Мукачево, що складається з однієї кімнати, житловою 
площею 24,90 кв.м., загальною площею 54,10 кв.м. 

Наймач квартири бабка***** померла****, мати -***** померла ****. 
Підстава: ст. 61, 64, 106 Житлового кодексу України. 
 

ОСББ «******» з: 
3)*****, склад сім’ї 1 чол, який проживає в квартирі №*** по вулиці*****, 

будинок № *** в м. Мукачево, що складається з двох кімнат, житловою площею 
30,20 кв.м., загальною площею 44,10 кв.м. 

Наймач квартири мати **** померла*****. 
Підстава: ст. 61, 64, 106 Житлового кодексу України. 
 
 



 
 

ОСББ «******» з: 
4)******, склад сім’ї 2 чол, який проживає в квартирі №***по вулиці*****, 

будинок № **** в м. Мукачево, в ОСББ «****», що складається з трьох кімнат, 
житловою площею 40,80 кв.м., загальною площею 63,50 кв.м. 

Наймач квартири мати***** померла*****. 
Підстава: ст. 61, 64, 106 Житлового кодексу України.  

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

1)******, військовослужбовця, учасника бойових дій,  склад сім’ї 6 чол., 
який зареєстрований та проживає в м. Мукачево по вулиці******, будинок **** 
квартира № ***, де житлова площа 2-х кімнат складає 39,10 кв.м., загальна площа 
складає 77,50 кв.м., зареєстровано 7 чол.   

Взяти на квартирний облік та включити в загальний та першочерговий 
списки черговості, згідно пільги встановленої для ветеранів війни- учасників 
бойових дій. 

Підстава: ст. 45  Житлового кодексу України; 
- абз. 2 п.15, п.п.4 п.44 “Правил обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень  в 
Українській РСР”. 
 

2)******, склад сім’ї 1 чол., дитину-сироту, яка житлової площі не має, 
перебуває під опікою бабусі *****мешканки вулиці****,***. 

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

Підстава: ст.ст. 39, пп.5 п.1 ст.46  Житлового кодексу України; 
- абз.5 п.15, абз.2 п.п.3 п.46 “Правил обліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 
приміщень  в Українській РСР”.  
 

3. Внести зміни в квартирно - облікові справи: 
 
 1)******, особи з числа дітей позбавлених батьківського піклування, який 
перебуває на квартирному обліку з 25.07.2017 в позачерговому списку черговості 
- в зв’язку із набуттям статусу учасника бойових дій. 

Підстава: посвідчення ветерана війни- учасника бойових дій серії УБД 
№*****, видане управлінням персоналу штабу в/ч****, 10.03.2021. 

 
2)******, особи з числа дітей позбавлених батьківського піклування, який 

перебуває на квартирному обліку з 12.11.2019 в позачерговому списку черговості 
- в зв’язку із набуттям статусу особи з інвалідністю ІІІ групи з дитинства. 

Підстава: посвідчення серії ААГ № *****, видане  Управлінням праці 
соціального захисту населення Мукачівської міської ради 07.08.2018. 
 



4.  Надати статус службового житла та включити до числа службових житлових 
приміщень: 

-  звільненій квартирі  № **** по вулиці*****, будинок***, яка складається 
з однієї кімнати, житловою площею – 16,50 кв.м., загальною площею – 30,40 
кв.м., що розташована  на п’ятому  поверсі 5-ти поверхового житлового будинку. 

- закріпити вказану квартиру як службове житло за Комунальним 
некомерційним підприємством «Мукачівська центральна районна лікарня». 

Підстава: лист КНП «Мукачівська центральна районна лікарня» від 
08.09.2022 № 1785/01-11. 

- ст.ст. 118, 119,121 Житлового кодексу України. 
                 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління  
міського господарства Мукачівської міської ради Андрія  Блінова. 
 
 
 
Міський голова                       Андрій БАЛОГА 

 
 
 

 

 


