
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
             м. Мукачево      № ____ 
 
Про надання дозволів на укладення договорів житлового найму, взяття на 
квартирний облік, зняття статусу службового житла з квартир та виключення їх 
із числа службових жилих приміщень.  

Розглянувши заяви громадян, листи організацій та установ, у відповідності 
до протоколу громадської комісії з розгляду житлових питань від 07.11.2022  
№ 7, ст.ст. 46, 61, 64, 106, 125 Житлового Кодексу України, пп. 13, 15, 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 3 чол., який проживає в квартирі № ***** по вулиці 

*****, будинок №***** в м. Мукачево, що складається з трьох кімнат, житловою 
площею 37,60 кв.м., загальною площею 54,10 кв.м.  

Наймач квартири тесть *****помер *****, дружина *****померла *****.  
Підстава: ст. 61, 64, 106 Житлового кодексу України. 
 
                                    ОСББ «*****» з: 
2) *****,  склад сім’ї 3 чол., яка проживає в квартирі № ***** по вулиці 

*****, будинок № ***** в м. Мукачево, що складається з трьох кімнат, 
житловою площею 36,50 кв.м., загальною площею 50,10 кв.м., в ОСББ «*****»   

Наймач квартири бабуся *****померла *****. 
Підстава: ст. 61, 64, 106 Житлового кодексу України. 
 
                                   ОСББ «*****» з: 
3) *****, склад сім’ї 3 чол., яка проживає в квартирі № ***** по вулиці 

*****, будинок № ***** в м. Мукачево,  що складається з двох кімнат, житловою 
площею 26,10 кв.м., загальною площею 43,60 кв.м. в ОСББ «*****».  

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

2. Взяти на квартирний облік : 
 



 

2 

1) *****, склад сім’ї 1 чол., студента Львівського торговельно-
економічного університету, особу яка користується пільгами встановленими для 
сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, в зв’язку із смертю батька ***** 
(загинув *****). Зареєстрований та проживає в *****Мукачівської міської 
територіальної громади по вулиці *****, будинок *****, де житлова площа однієї 
кімнати складає 17,00 кв.м., загальна площа складає 43,00 кв.м., зареєстровано 
та проживає 3 чол. (мама, сестра). Будинок на праві приватної власності по 
спадщині належить сестрі батька *****.  

Взяти на квартирний облік та включити в загальний і позачерговий списки 
черговості, згідно пільги встановленої для сімей загиблих (померлих) ветеранів 
війни 

Підстава: ст. 46 Житлового кодексу України;  
                 ст.10, п.15 ч.1 ст. 15 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх  
                 соціального захисту»; 

- п. 13, абз. 2 п.15, пп.5 п.46 Правил обліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 
приміщень в Українській РСР. 

 
3. Зняти статус службового житла з квартир та виключити їх із числа службових 
жилих приміщень: 

 
1) Зняти статус службового житла Акціонерного товариства «Українська 

залізниця» з квартири  № ***** в будинку ***** по вулиці *****в м. Мукачево, 
виключити квартиру із числа службових жилих приміщень регіональної філії 
«Львівська залізниці АТ «Укрзалізниця» та закріпити її за сім’єю майстра 
шляхової дільниці І групи виробничого структурного підрозділу «Мукачівська 
дистанція колії» Львівської залізниці - *****, який проживає в даній квартирі на 
підставі службового ордера виданого згідно з рішенням виконавчого комітету 
від 29.05.2007 за № 107. 

На підприємстві транспортної галузі працює з 1994 року. Склад сім’ї 4 чол. 
Підстава: лист Акціонерного товариства «Українська залізниця» від  
                 28.09.2022 № НГ-10/5062,  

     - протокол № 7 засідання комісії регіональної філії «Львівська   
      залізниця» АТ «Укрзалізниця» від 19.09.2022. 

- Постанова керівництва регіональної філії та президії  
                          Дорпрофсожу від 22.09.2022 № П-9/2.  
 

2) Зняти статус службового житла ЖРЕП-2 з квартири  № ***** в будинку 
***** по вулиці *****в м. Мукачево, виключити квартиру із числа службових 
жилих приміщень та закріпити її за пенсіонером по віку, колишнім працівником 
ЖРЕП-2(слюсарем сантехніком) *****, який проживає в даній квартирі на 
підставі службового ордера 004602, виданого згідно з рішенням виконавчого 
комітету  № 203 від 30.12.1988, в зв’язку із ліквідацією  ЖРЕП-2 та відсутністю 
потреби у використанні квартири як службової ЖРЕПу. 



 

3 

В комунальній системі працював з 1986 по 1990 року. Склад сім’ї 9 чол. 
Підстава: абз. 6 ст. 125 Житлового кодексу України; 

абз. 6 п. 35 Положення про порядок надання службових           
жилих  приміщень  і користування ними в Українській РСР.               

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

 
 

 

 


