
            П Р О Є 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. Кожушко Миколою Миколайовичем,  пенсіонером.                                                                                                                                     

На квартиру по ***, що складається з двох кімнат житловою площею 23,20 кв. м. 

Склад сім’ї – 4 особи  (він,  мати –  гр. Кожушко Марія Михайлівна,  дружина – 

гр. Кожушко Анжела Степанівна, дочка – гр. Кожушко Вікторія Миколаївна).   

Договір   найму  укласти   у  зв’язку   зі   смертю   основного   квартиронаймача 

гр. Кожушко  Миколи  Сергійовича,    батька  гр. Кожушко М. М.,   та  згідно  з  

поданими документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 270467 від 04.01.2020). 

 

        1.2.  З гр. Плахтяк Ілоною Адальбертівною, пенсіонеркою.                                                                                                                                     

На квартиру по ***, що складається з трьох кімнат житловою площею 35,90 кв. м. 

Склад сім’ї –  2 особи (вона, син – гр. Плахтяк Михайло Іванович).   

Договір   найму  укласти   у  зв’язку   зі   смертю   основного   квартиронаймача 

гр. Плахтяк Маргіт Дюлівни, матері  гр. Плахтяк І. А.,   та   згідно   з  поданими 

документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 069484 від 17.10.2008). 

 

        1.3.  З гр. Попадинець Ренатою Василівною, тимчасово непрацюючою.                                                                                                                                     

На квартиру по ***, що складається з двох кімнат житловою площею 30,02 кв. м. 

 



Склад сім’ї –  5 осіб (вона,   дочка – гр. Попадинець Вікторія Олександрівна, 

дочка – гр. Попадинець Олександра Олександрівна,  дочка – гр. Попадинець 

Ілдика Олександрівна, син – гр. Попадинець Олександр Олександрович).   

Договір   найму  укласти   у  зв’язку   зі   смертю  основного квартиронаймача 

гр. Шалаха  Марії  Михайлівни,   матері   гр. Попадинець Р. В.,   та   згідно   з  

поданими документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 175578 від 08.06.2014). 

 

        1.4.  З гр. Маргітою Юрієм Івановичем, тимчасово непрацюючим.                                                                                                                                     

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

15,44 кв. м. 

Склад сім’ї –  1 особа.   

  Договір   найму   укласти  у  зв’язку  зі  зміною   статусу   будинку  на  підставі 

виданого заводом  «Турбогаз» ордера від 05.09.1996   на  житлове  приміщення  

гуртожитку та згідно з поданими документами. 

 

           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),     беручи до уваги  лист  органу  

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

мешканців  будинку,  затверджених рішенням загальних зборів мешканців 

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

договори  найму: 

 

          2.1. З гр. Бомбушкарем Олександром Миколайовичем, водієм ТОВ «Дах-

Логістик».             

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

12,60 кв. м. 

Склад сім’ї – 3 особи  (він, дружина – гр. Бомбушкар Марта Василівна,     син – 

гр. Бомбушкар Василь Олександрович). 

 

         2.2. З гр. Напудою Михайлом Петровичем, пенсіонером.               

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

12,30 кв. м. 

Склад сім’ї – 2 особи (він,  син –  гр. Напуда Михайло Михайлович).   

 

                                  3.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти  на  заступника  міського  

голови  І. Шимона.  

 

 

Міський  голова                                                                             Богдан АНДРІЇВ 

 


