
            П Р О Е К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про укладення договорів найму  

 

        Відповідно до статей 30, 59 Закону України  «Про  місцеве  самоврядування  

в Україні»,   Закону    України     «Про   адміністративні    послуги»,    керуючись 

Житловим    кодексом   Української  РСР,      Правилами   обліку   громадян,   які   

потребують  поліпшення  житлових  умов  та  надання   їм  житлових  приміщень  

(зі змінами та доповненнями),   розглянувши  пропозиції  громадської   комісії   з   

розгляду житлових питань, виконком міської ради  ВИРІШИВ:         

       

1. Про укладення договорів найму 

 

1. 1. Укласти договори найму : 

 

        1.1.1. З гр. Бутрий Галиною Іванівною.             

На квартиру  по  ***,    що складається  з однієї кімнати житловою площею 

19,40 кв. м.     

Склад сім’ї – 2 особи (вона, дочка – Бутрий Ангеліна Василівна). 

Договір  найму  укласти  згідно  зі  списком  мешканців  будинку  на  укладення 

договорів  найму  після   реконструкції   гуртожитку,   затвердженим   рішенням 

зборів    мешканців,     протокол   № 10    23.12.2012    та    згідно    з    поданими 

документами. 

 

          1.2.  У  зв’язку  із  закінченням   реконструкції  гуртожитку  та  здачею  в 

експлуатацію   146 – квартирного    житлового    будинку   по  ***   (декларація    

про  готовність об’єкта  до  експлуатації  ЗК № 143141080069 від 18.04.2014 р.),  

на підставі списків мешканців  будинку,  затверджених   рішенням  загальних  

зборів  мешканців  будинку (протокол № 5 від 27.02.2014 р.),  згідно з поданими 

заявами укласти договори найму:  

 

1.2.1. З гр. Магурською Галиною Василівною. 

На квартиру  по   ***,    що  складається  з  двох  кімнат  житловою  площею 

29,80 кв. м. 



Склад сім’ї – 3 особи  (вона,   дочка – Магурська Жанна Русланівна,    дочка – 

Магурська Руслана Русланівна).  

 

 

 

 

1.2.2. З гр. Кополовець Марією Михайлівною. 

На квартиру   по  ***,    що складається з двох  кімнат  житловою  площею 

32,50 кв. м. 

Склад сім’ї – 9 осіб  (вона,  чоловік – Кополовець Федір Михайлович,  дочка – 

Дендеші Вікторія Федорівна,   дочка – Коштура Людмила Федорівна,   онук – 

Дендеші Крістіан Іштванович,  онук – Дендеші Іштван Іштванович,   онучка – 

Дендеші Софія Іштванівна,   онучка – Коштура Анастасія Олексіївна,   онук – 

Коштура Нікіта Олексійович).  

 

          1.3. У зв’язку  із  закінченням  реконструкції   гуртожитку    та здачею  в      

експлуатацію  102 – квартирного   житлового   будинку  по  ***    (сертифікат   

серія   ЗК    № 162181910331 від 10.07.2018 р.), беручи до уваги  лист      органу  

самоорганізації  населення  БК «***»    від  18.09.2018 р.,   на  підставі списків   

мешканців будинку, затверджених   рішенням    загальних    зборів    мешканців   

будинку    (протокол   № 7/18    від   28.08.2018 р.),   згідно  з  поданими заявами 

укласти договори  найму: 

 

         1.3.1. З гр. Ткаченком Вадимом Васильовичем.             

На квартиру  по  ***,   що складається  з однієї кімнати житловою площею 

17,00 кв. м.     

Склад сім’ї – 3 особи (він, син – Ткаченко Євгеній Вадимович, син – Ткаченко 

Денис Вадимович).  

 

        1.3.2. З гр. Стригою Людмилою Іванівною.             

На квартиру по  ***,     що складається  з однієї кімнати житловою площею 

15,60 кв. м.     

Склад сім’ї – 1 особа.  

 

         1.3.3. З гр. Заяць Віктором Іллічем.             

На квартиру по   ***,   що складається  з однієї кімнати житловою площею 

16,10 кв. м.     

Склад сім’ї – 2 особи (він, дружина – Заяць Маріанна Юріївна).  

 

         1.3.4. З гр. Бабукою Іваном Юрійовичем.             

На квартиру по   ***,   що складається  з однієї кімнати житловою площею 

17,10 кв. м.     

Склад сім’ї – 2 особи (він, брат – Бабука Мирослав Юрійович).  

 

          1.3.5. З гр. Янцо Василем Івановичем.             



На квартиру  по   ***,   що складається  з двох кімнат житловою площею    

34,20 кв. м.     

Склад сім’ї – 5 осіб (він,  дружина – Янцо Марія Юріївна,  син – Янцо  Василь 

Васильович,  дочка – Равлик  Наталія  Василівна,   онучка – Равлик  Христина 

Володимирівна).  

 

 

          1.3.6. З гр. Дюриком Мироном Михайловичем.             

На квартиру по  ***,        що складається  з двох кімнат житловою площею 

22,60 кв. м.     

Склад сім’ї – 5 осіб  (він,   дружина – Дюрик  Йолана  Іванівна,  дочка – Дюрик 

Йолана  Миронівна,      онучка – Дюрик  Дарина  Тарасівна,   онучка – Бабунич 

Анна-Марія Юріївна).  

 

          1.3.7. З гр. Левчак Йоланою Василівною.             

На квартиру   по  ***,  що складається  з однієї кімнати житловою площею 

16,70 кв. м.     

Склад сім’ї – 6 осіб (вона,      чоловік – Левчак  Леонід  Михайлович,      дочка – 

Мартинова Людмила Леонідівна, онук – Мартинов Денис Віталійович, онучка – 

Мартинова Анна Віталіївна, онук – Мартинов Віталій Віталійович).  

 

          1.4.  У зв’язку із закінченням    реконструкції  гуртожитку   та   здачею  в  

експлуатацію      159 – квартирного     житлового   будинку  по ***  (сертифікат   

серія  ЗК    № 162181860600   від   05.07.2018 р),  беручи до уваги  лист  органу  

самоорганізації   населення  БК «  ***    »    від   27.09.2018 р.  № 1,  на  підставі  

списків   мешканців   будинку,   затверджених   рішенням    загальних      зборів 

мешканців будинку (протокол № 6 від 10.08.2018 р), згідно з  поданими заявами 

укласти договори  найму: 

 

        1.4.1. З гр. Козак Любов’ю Михайлівною.             

На квартиру  по   ***,   що складається  з однієї кімнати житловою площею 

18,60 кв. м. 

Склад сім’ї – 2 особи (вона, син – Козак Віктор Валентинович).   

 

        1.4.2. З гр. Анталовці Олександром Юрійовичем.             

На квартиру  по   ***,   що складається  з однієї кімнати житловою площею 

18,40 кв. м.     

Склад сім’ї – 6 осіб (він, сестра – Стегура Ольга Юріївна, сестра – Анталовці 

Світлана Юріївна, племінниця – Анталовці Поліна Віталіївна, племінник – 

Анталовці Віталій Віталійович, племінник – Анталовці Максим Віталійович). 

 

        1.4.3. З гр. Шпонтак Надією Гейзівною.             

На квартиру  по     *** ,   що складається  з однієї кімнати житловою площею 

12,50 кв. м.     



Склад сім’ї – 5 осіб (вона,     чоловік – Шпонтак  Василь  Васильович,     син – 

Шпонтак  Віталій  Васильович,   дочка – Ярмолюк  Тетяна  Василівна,   онук – 

Ярмолюк Павло Андрійович).   

 

        1.4.4. З гр. Панцо Вероною Йосипівною.             

На квартиру   по  ***,   що складається з однієї кімнати житловою площею 

12,40 кв. м.   

 

   

Склад сім’ї – 3 особи (вона,   дочка – Панцо Мар’яна Стефанівна,  син – Панцо 

Роберт Стефанович).   

 

        1.4.5. З гр. Дідиком Юрієм Васильовичем.             

На квартиру  по    ***,   що складається з однієї кімнати житловою площею 

18,50 кв. м.     

Склад сім’ї – 3 особи   (він,    дружина  –  Дідик  Марія  Миколаївна,    дочка – 

Риженкова Оксана Юріївна).   

 

          1.4.6. З гр. Ганичем Іваном Миколайовичем.             

На  квартиру  по  ***,   що   складається  з однієї  кімнати житловою площею 

12,10 кв. м.     

Склад сім’ї – 3 особи (він, дружина – Ганич Віра Іванівна, син – Ганич Віталій 

Іванович).   

 

        1.4.7. З гр. Семетковським Іваном Івановичем.             

На квартиру по  ***,   що  складається  з однієї кімнати житловою площею 

18,00 кв. м.     

Склад сім’ї – 4 особи (він,  дружина – Семетковська Наталія Іванівна,  син – 

Семетковський Анатолій Іванович, дочка – Семетковська Тетяна Іванівна).   

 

        1.4.8. З гр. Коршляк Тетяною Михайлівною.             

На квартиру  по  ***,   що складається  з однієї кімнати житловою площею 

11,90 кв. м.     

Склад сім’ї – 2 особи (вона, син – Коршляк Віталій Віталійович).   

 

        1.4.9. З гр. Немешем Михайлом Федоровичем.             

На  квартиру  по  ***,   що   складається  з  однієї кімнати житловою площею 

17,40 кв. м.     

Склад сім’ї – 3 особи (він,  дружина – Немеш Світлана Олексіївна, син – Немеш 

Михайло Михайлович).   
 

          2.   Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на заступника  міського  

голови Гомоная В. В.    

 

 

Міський  голова                                                                                      Б. АНДРІЇВ 


