
 

 

Доповнення до проєкту рішення «Про укладення договорів найму» 

 

1. Укласти договори найму:    

   

        1.1.  З гр. Балог Ніною Сергіївною,   касиром  ТОВ   «Фінансова   компанія 

«ОКТАВА ФІНАНС».                                                                                                                                     

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

41,90 кв. м. 

Склад сім’ї –  1 особа. 

Договір   найму  укласти   у  зв’язку   зі   смертю   основного   квартиронаймача 

гр. Ковтуна  Сергія  Андрійовича,  батька гр. Балог Н. С., та згідно з  поданими 

документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 093261 від 02.10.2009). 

 

1.2. З гр. Федорів Богданом Миколайовичем, водієм ТОВ «Латуж».                                                                                                                                     

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

17,10 кв. м. 

Склад сім’ї –  2 особи  (він,  дружина – гр. Федорів Мирослава Григорівна). 

Договір  найму  укласти  згідно  зі  списком  мешканців  будинку  на  укладення 

договорів  найму  після   реконструкції   гуртожитку,   затвердженим   рішенням 

зборів    мешканців,   протокол    28.08.2018 №  7/18,   та    згідно    з    поданими 

документами. 

 

                                   1.3.  Вилучити   з   числа   службових   квартиру  по ***,   яка   рішенням    

виконкому   27.12.2016    № 447    була    закріплена    за Управлінням  Служби  

безпеки  України   в   Закарпатській   області,    та    укласти   договір   найму  з  

гр. Будюх Дмитром Євгенійовичем,    співробітником УСБУ  в  Закарпатській 

області, учасником бойових дій. 

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

31,40 кв. м. 

Склад сім’ї – 3 особи (він, дружина – гр. Будюх Тетяна Іллівна, син – гр. Будюх 

Ігор Дмитрович).  

Договір   найму   укласти   на   підставі   листа  Управління   Служби   безпеки  

України  в  Закарпатській області  30.10.2020   №  58/3526,   рішення  житлово – 

побутової комісії 08.05.2019 протокол № 1, листа Департаменту господарського 

забезпечення   Центрального  управління  Служби безпеки України  16.10.2020   

№ 19/10–4438, та згідно з поданими документами. 

          В органах СБУ гр. Будюх Д. Є. працює  з 1999 року. 

 

                                1.4.  Вилучити   з   числа   службових   квартиру  по ***,   яка    рішенням  

виконкому 14.11.2016 № 368  була закріплена за Управлінням Служби безпеки 

України в Закарпатській області, та укласти договір  найму  з   гр. Попадинцем 
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Павлом  Михайловичем,   співробітником   УСБУ   в   Закарпатській    області, 

учасником бойових дій. 

На  квартиру   по   ***  що  складається   з  трьох кімнат   житловою   площею 

48,30 кв. м. 

Склад сім’ї – 5 осіб (він,  дружина – гр. Попадинець Вікторія Іванівна,  дочка – 

гр. Попадинець  Софія  Павлівна,  дочка – гр. Попадинець  Домініка  Павлівна, 

дочка – гр. Попадинець Вероніка Павлівна).  

Договір   найму   укласти   на   підставі   листа  Управління   Служби   безпеки  

України  в  Закарпатській області  30.10.2020   №  58/3525,   рішення  житлово – 

побутової комісії 04.11.2019 протокол № 2, листа Департаменту господарського 

забезпечення   Центрального  управління  Служби безпеки України  16.10.2020   

№ 19/10–4438, та згідно з поданими документами. 

          В органах СБУ гр. Попадинець П. М. працює  з 2000 року.      

   

           

   Міський  голова                                                                      Богдан АНДРІЇВ 

 


