
            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. Укласти договори найму : 

 

         1.1. З гр. Крамарівським Віктором Йосифовичем, пенсіонером.                                                                                                                                 

На квартиру по  ***, що складається з трьох кімнат житловою площею 40,20 кв. м. 

Склад сім’ї –  3 особи  (він,   дружина – Крамарівська  Марія  Карлівна,   син – 

Крамарівський Микола Вікторович).  

Договір   найму   укласти  у  зв’язку   зі   смертю   основного    квартиронаймача 

гр. Крамарівського  Сергія  Йосиповича,       брата   гр. Крамарівського В. Й.  та  

згідно з поданими документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 255916 від 11.12.2018 р.). 

 

1.2. З гр. Рогульовою Галиною Михайлівною,   тимчасово  непрацюючою.                                                                                                                                   

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

27,60 кв. м. 

Склад сім’ї –  2 особи  (вона, син – Рогульов Олександр Володимирович).  

Договір   найму   укласти  у  зв’язку   зі   смертю   основного    квартиронаймача 

гр. Рогульова  Володимира  Анатолійовича,    чоловіка  гр. Рогульової Г. М.   та  

згідно з поданими документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 127134 від 15.08.2011 р.). 

 



1.3. З гр. Мухіною Оксаною Йосипівною,  кухарем  аварійно-рятувального 

загону  спеціального  призначення  управління   ДСНС  України  в  Закарпатській 

області.                                                                                                                                 

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

18,00 кв. м.                                                                                                                             

Склад сім’ї –  8 осіб (вона, дочка – Соломінська Світлана Володимирівна, зять – 

Соломінський   Олександр   Миколайович,          онучка – Соломінська    Тетяна 

Олександрівна,  онук – Соломінський Давид Олександрович,  дочка – Дочинець 

Алла Володимирівна, онучка –Дочинець Світлана Михайлівна, онук –Дочинець 

Роман Михайлович).  

Договір   найму   укласти  у  зв’язку   зі   смертю   основного    квартиронаймача 

гр. Мухіна Володимира Миколайовича,   чоловіка гр. Мухіної О. Й.  та  згідно  з 

поданими документами. 

(Свідоцтво про смерть І-ФМ  № 262176 від 25.05.1995 р.). 

 

           2.  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: 

 

          2.1. З гр. Бомбушкар Марією Іллівною.             

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

17,80 кв. м. 

Склад сім’ї – 11 осіб   (вона,   син –  Бомбушкар  Михайло  Васильович,     син – 

Бомбушкар Роман Васильович,   син – Бомбушкар Василь Васильович,  дочка – 

Бомбушкар Софія Василівна,  брат – Терпак Іван Ілліч,  сестра – Терпак Тетяна 

Іллівна,   сестра – Важовська Оксана Іллівна,   племінник – Важовський Богдан 

Владиславович, племінниця – Важовська Анастасія Владиславівна, племінник – 

Важовський Тимур Владиславович).   

 

         2.2. З гр. Сердечною Любов’ю Михайлівною.             

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

18,40 кв. м. 

Склад сім’ї – 3 особи (вона,  син –  Баланчук Володимир Володимирович, син – 

Сердечний Сергій Володимирович).   

 

         2.3. З гр. Тесльовичем Богданом Івановичем.             

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

18,40 кв. м. 

Склад сім’ї – 1 особа.  

 

          2.4. З гр. Орос Вікторією Миколаївною.             



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

11,90 кв. м. 

Склад сім’ї – 2 особи  (вона, син – Орос Шандор Степанович).  

 

          2.5. З гр. Пугою Василем Юрійовичем.             

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

19,00 кв. м. 

Склад сім’ї – 4 особи (він, дружина – Пуга Світлана Іванівна, син – Пуга Василь 

Васильович, син – Пуга Іван Васильович).   

 

          2.6. З гр. Цьокою Маріанною Іванівною.             

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

12,00 кв. м. 

Склад сім’ї – 2 особи  (вона,  син – Цьока Іван Васильович).   

 

            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: 

 

           3.1. З гр. Лакатошем Михайлом Михайловичем.             

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

16,30 кв. м.     

Склад сім’ї – 2  особи   (він, дружина – Лакатош Наталія Юріївна).  

 

           3.2. З гр. Сільцер Ольгою Петрівною.             

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

34,70 кв. м.     

Склад сім’ї – 4 особи (вона, син – Сільцер Артур Йосипович, син – Сільцер 

Роберт Йосипович, невістка – Сільцер Лідія Михайлівна).  

 

           3.3. З гр. Цаплюком Михайлом Івановичем.             

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

16,30 кв. м.     

Склад сім’ї – 2  особи   (він, дружина – Цаплюк Ганна Михайлівна).  

 

           3.4. З гр. Критюк Мар’яною Степанівною.             

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

21,30 кв. м.     

Склад сім’ї – 5 осіб (вона, чоловік – Критюк Микола Петрович, дочка – Критюк  

Олександра Миколаївна,  син – Критюк Максим Миколайович, дочка – Критюк  

Ольга Миколаївна).  



 

           3.5. З гр. Малеш Надією Михайлівною.             

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

14,70 кв. м.    

  

Склад сім’ї – 3 особи (вона,    дочка – Малеш Анастасія Юріївна,    син – Малеш 

Віталій Юрійович). 

 

           3.6. З гр. Курей Оленою Іванівною.             

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

27,90 кв. м.     

Склад сім’ї – 3 особи (вона, дочка – Горзов Діана Юріївна, дочка – Ставинська 

Кристина Юріївна). 

 

           3.7. З гр. Гедьо Марією Іллічною.             

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

27,50 кв. м.     

Склад сім’ї – 2 особи (вона, дочка – Дмитрук Леся Василівна). 

 

          4.   Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на заступника  міського  

голови Гомоная В. В.    

 

 

Міський  голова                                                                                      Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 


