УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
23.12.2019

Ужгород

№ 478

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 пропозицію громадської комісії
з розгляду житлових питань, виконком міської ради ВИРІШИВ:
1. Укласти договори найму:
1.1. З гр. Рац Михайлом Михайловичем, тимчасово непрацюючим.
На квартиру по ***, що складається з трьох кімнат житловою площею
38,12 кв. м.
Склад сім’ї – 5 осіб (він, мати – Мурмило Ірина Йосипівна, батько – Мурмило
Роман Миронович, брат – Мурмило Борис Романович, син – Рац Олександр
Михайлович).
Договір найму укласти на підставі поданої заяви основним квартиронаймачем
гр. Мурмило Іриною Йосипівною, матір’ю гр. Рац М. М., згоди всіх повнолітніх
членів сім’ї та згідно з поданими документами.
1.2. З гр. Примак Людмилою Іванівною, прибиральницею КП «Водоканал
міста Ужгорода».
На квартиру по ***, що складається з двох кімнат житловою площею
21,70 кв. м.
Склад сім’ї – 5 осіб (вона, син – Примак Тарас Вікторович, дочка – Примак
Вероніка Вікторівна, дочка – Баран Вікторія Вікторівна, онучка – Баран Юліана
Мартінівна).

Договір найму укласти згідно зі списком мешканців будинку на укладення
договорів найму після реконструкції гуртожитку, затвердженим рішенням
зборів мешканців, протокол 10.08.2018 № 6, та згідно з поданими документами.
1.3. З гр. Дудаш Оксаною Михайлівною, провідником пасажирських
вагонів ВП «Ужгородська пасажирська вагонна дільниця».
На квартиру по ***, що складається з двох кімнат житловою площею
34,60 кв. м.
Склад сім’ї – 5 осіб (вона, син – Дудаш Вячеслав Михайлович, невістка –Дудаш
Олеся Юріївна, онук – Дудаш Вячеслав Вячеславович, онук – Дудаш Андрій
Вячеславович).
Договір найму укласти у зв’язку з довиділенням суміжного ізольованого
житлового приміщення площею 17,60 кв. м до наявної в користуванні однокімнатної квартири *** житловою площею 17,00 кв. м (стаття 54 Житлового
кодексу), враховуючи непридатність для використання, як окреме житлове
приміщення для поселення іншої сім’ї, перебування на квартирному обліку
та згідно з поданими документами.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови В. Гомоная.
Міський голова

Богдан АНДРІЇВ

