
            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. Козирецькою Вікторією Іванівною, старшим продавцем гіпермар-

кету «Епіцентр К».                                                                                                                                 

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

18,90 кв. м. 

Склад сім’ї –  4 особи  (вона, дочка – Козирецька Ніколетта Сергіївна, дочка – 

Козирецька Юлія Сергіївна, син – Козирецький Максим Сергійович).  

Договір   найму   укласти  у  зв’язку   зі   смертю   основного    квартиронаймача 

гр. Санто  Василини  Миколаївни,    матері    гр. Козирецької В. І.,   та   згідно  з  

поданими документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 255803 від 12.11.2018 р.). 

 

         1.2. З гр. Сухар Калиною Федорівною, пенсіонеркою.                                                                                                                                 

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

33,50 кв. м. 

Склад сім’ї –  3 особи  (вона,    син – Сухар Віталій Михайлович,    син – Сухар 

Михайло Михайлович).  

Договір   найму   укласти  у  зв’язку   зі   смертю   основного    квартиронаймача 

гр. Сухара   Михайла   Михайловича,    чоловіка   гр. Сухар К. Ф.,   та   згідно   з  

поданими документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 263757 від 08.04.2019 р.). 



         1.3. З гр. Петрішиною Євгенією Володимирівною,    продавцем   у   ФОП 

Кудрявцева М. Є.                                                                                                                                 

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

17,90 кв. м. 

Склад сім’ї –  1 особа.  

Договір найму укласти  у  зв’язку  із  зняттям з реєстрації основного   квартиро- 

наймача   гр. Петрішиної  Ганни  Іванівни,   матері  гр. Петрішиної Є. В.,   та  її 

переходам  на  інше  місце  проживання  за адресою: ***, згідно  з  поданими 

документами. 

 

                                  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. 

Калініним Сергієм Олександровичем, спіробітником УСБУ в Закарпатській 

області. 

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

50,70 кв. м. 

Склад сім’ї – 4  особи (він, дружина – Калініна Ірина Геннадіївна, син – Калінін 

Микита Сергійович, син – Калінін Лев Сергійович).  

Договір   найму  укласти   на   підставі    листа   Департаменту    господарського 

забезпечення   Центрального  управління  Служби  безпеки  України  22.05.2019   

№ 19/10–2113,   листа  Управління   Служби  безпеки  України  в  Закарпатській 

області  06.06.2018   №  58/1783    та   рішення   житлово – побутової        комісії 

23.06.2017 протокол № 1, згідно з поданими документами. 

 

         2. У зв’язку з ліквідацією територіальних органів Міністерства внутрішніх 

справ та   утворенням   територіальних   органів  Національної  поліції України,  

внести зміни  до  пункту  1. 9  рішення   виконкому   05.10.2011  № 373,   а саме:  

«Ужгородське   міське    управління  УМВС  України   в  Закарпатській області»      

читати:  «Головне управління  Національної  поліції  в Закарпатській області» у 

відповідних відмінках.  

Підстава:  лист  Головного   управління   Національної  поліції  в  Закарпатській 

області 20.05.2019  № 456/106/01/3-1019. 

 

 

           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. Ігнатюк Надією Михайлівною.             



На квартиру  по  ***,  що складається  з двох кімнат житловою площею 26,50 

кв. м. 

Склад сім’ї – 2  особи   (вона, син – Ігнатюк Павло Іванович).  

 

           3.2. З гр. Балог Оксаною Василівною.             

На квартиру  по  ***,  що складається  з однієї кімнати житловою площею 16,20 

кв. м.     

Склад сім’ї – 3  особи  (вона,    син – Кузьо Михайло Володимирович,    син –   

Кузьо Павло Володимирович).  

 

           3.3. З гр. Головка Аріною Олександрівною.             

На квартиру  по  ***,  що складається  з однієї кімнати житловою площею 17,50 

кв. м.     

Склад сім’ї – 4 особи (вона, син – Головка Максим Михайлович, син – Головка 

Вадим Михайлович, дочка – Головка Ірина Михайлівна).  

            

           3.4. З гр. Матейко Юрієм Юрійовичем.             

На квартиру по  ***,   що складається  з однієї кімнати житловою площею 16,30 

кв. м.     

Склад сім’ї – 2 особи  (він, син – Матейко Сергій Юрійович).  

            

           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 ), 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: 

 

         4.1. З   гр. Гамовичем  Іваном  Васильовичем.               

На квартиру   по  ***,  що складається з однієї кімнати житловою площею 12,10 

кв. м. 

Склад сім’ї – 1 особа.    

 

         4.2. З   гр. Кус Аліною Василівною.               

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

17,80 кв. м. 

Склад сім’ї – 1 особа.    

 

         5.   Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на заступника  міського  

голови Гомоная В. В.    

 

 

Міський  голова                                                                                      Б. АНДРІЇВ 

 



 


