
            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. Мич Ганною Степанівною,  пенсіонеркою.                                                                                                                                     

На квартиру по ***, що складається з двох кімнат житловою площею 27,19 кв. м. 

Склад сім’ї – 3 особи  (вона,   дочка –  гр. Сокач Марія Богданівна,   онучка – 

гр. Сокач Аврора Павлівна).   

Договір   найму  укласти   у  зв’язку   зі   смертю   основного   квартиронаймача 

гр. Мич Богдана Андрійовича,   чоловіка  гр. Мич Г. С.,   та  згідно  з  поданими 

документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 300024  23.01.2021). 

 

        1.2.  З гр. Заяць Тетяною Петрівною, тимчасово непрацюючою.                                                                                                                                     

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

Склад сім’ї  –  3 особи   (вона,   батько – гр. Зарубін Петро Петрович,   мати – 

гр. Зарубіна Олена Володимирівна).   

Договір   найму  укласти   у  зв’язку   зі   смертю   основного   квартиронаймача 

гр. Зарубіна  Петра  Івановича,    діда   гр. Заяць Т. П.,   та   згідно   з  поданими 

документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 292628  16.01.2021). 

 

 



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

виконкому  26.08.2004   № 229    була  закріплена  за Чопським прикордонним  

                        загоном    Західного    регіонального    Управління   Державної     прикордонної    

служби України, та укласти   договір  найму  з гр. Соломенцевим Володимиром 

Юрійовичем, військовослужбовцем Чопського прикордонного загону. 

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

40,71 кв. м. 

Склад сім’ї – 4 особи (він, дружина – гр. Соломенцева Марта Євгеніївна, син – 

гр. Соломенцев Євгеній Ярославович, син – гр. Соломенцев Роберт Володими- 

рович).  

Договір найму укласти  на  підставі списку розподілу постійної житлової площі 

Чопського прикордонного загону,листів Адміністрації Державної прикордонної   

служби України 09.02.2021 №702-2621/0/6-21, Чопського прикордонного загону  

09.03.2021 № 702/1500, рішення спільного засідання командування та житлової  

комісії  Чопського прикордонного загону (протокол  № 3  05.03.2021),  згідно  з 

поданими документами.  Вислуга – 35 років.    

 

        1.4.  З гр. Гудачок Олександрою Юріївною, технологом ОП Ужгородський 

коньячний завод.                                                                                                                                     

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

17,10 кв. м. 

Склад сім’ї – 2 особи (вона, дочка – гр. Вечірко Кіра Дмитрівна). 

Договір  найму  укласти  у  зв’язку з  реконструкцією  приміщень  гуртожитку    

у будинку по  ***, фактичного проживання та  згідно з поданими документами.     

 

         1.5.  Відмовити в укладенні договору найму  гр. Готрі Любові Миколаївні 

на  квартиру  по   ***   на  склад  сім’ї  одна  особа,   у  зв’язку  з  виявленням у  

документах   недостовірних  даних  (дочка  –  гр. Готра  Катерина  Михайлівна,  

08.08.1990 р. н,     син  –  гр. Готра  Михайло  Михайлович, 16.11.1987 р. н  не 

зняті з реєстрації місця проживання у квартирі  по ***).   

          Підстава:   інформація  відділу реєстрації місця проживання 08.04.2021 

№ 1759/18-21. 

 

                                  2.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти  на  заступника  міського  

голови  І. Шимона.   

 

 

Міський  голова                                                                             Богдан АНДРІЇВ 

 


