
            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 договір найму : 

 

         1.1. З гр. Егліш Вікторією Юріївною, працівницею  ТОВ «Інтерфіл».                                                                                                                                 

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

31,10 кв. м. 

Склад сім’ї –  4 особи  (вона,   дочка – Егліш Тетяна Іштванівна,   дочка – Егліш 

Катерина Іштванівна, брат – Шишка Михайло Юрійович).  

Договір   найму   укласти  у  зв’язку   зі   смертю   основного    квартиронаймача 

гр. Шалагіна Костянтина Івановича,  діда гр. Егліш В. Ю., та  згідно з поданими 

документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 255776 від 12.05.1994 р.). 

      

         1.2. З гр. Волошин Андріаною Василівною, тимчасово непрацюючою.                                                                                                                                 

На квартиру по ***,  що складається з двох кімнат житловою площею 30,88 кв. м. 

Склад сім’ї –  3 особи  (вона, дочка – Волошин Аліна Сергіївна, мати – Рожкова 

Ірина Миколаївна).  

Договір   найму   укласти  у  зв’язку   зі   смертю   основного    квартиронаймача 

гр. Петрішки  Василя  Васильовича,    батька    гр. Волошин А. В.,  та   згідно   з 

поданими документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 263521 від 05.02.2019 р.). 

   

1.3. З гр. Орос Наталією Миколаївною. 



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

15,20 кв. м. 

Склад сім’ї – 4 особи   (вона,   дочка – Орос Юлія Іванівна,   дочка – Орос Лілія 

Іванівна, син – Орос Річард Іванович). 

 

  

Договір  найму  укласти  згідно  зі  списком  мешканців  будинку  на  укладення 

договорів  найму  після   реконструкції   гуртожитку,   затвердженим   рішенням 

зборів    мешканців,     протокол    №  5    27.02.2014,   та    згідно    з    поданими 

документами. 

 

          1.4. З   гр.  Маталешком   Валерієм   Михайловичем,   працівником   ТОВ 

«Українські будівельні системи».             

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

17,70 кв. м. 

Склад сім’ї – 1 особа.    

Договір  найму  укласти  згідно  зі  списком  мешканців  будинку  на  укладення 

договорів  найму  після   реконструкції   гуртожитку,   затвердженим   рішенням 

зборів    мешканців,     протокол   №  6    10.08.2018,    та    згідно    з    поданими 

документами. 

 

          1.5.   З гр. Сапінським Вадимом Миколайовичем,    начальником   служби 

охорони праці ПАТ «Закарпатгаз».  

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

31,50 кв. м. 

Склад сім’ї  – 2 особи (він, дружина – Сапінська Анжеліка Павлівна).   

Договір   найму   укласти  на  підставі  рішення Ужгородського міськрайонного 

суду Закарпатської області 28.11.2018 про визнання  за  гр. Сапінським В. М. та 

гр. Сапінською А. П.    права   користування   (постійного)   квартирою  № 1  по 

вул. Артилерійській, б. 1 ж,  та  згідно  з  поданими  документами. 

         

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

виконкому    21.02.2018   № 50    була  закріплена за Ужгородським  гарнізоном, 

та  укласти  договір  найму  з  гр. Мрикало Романом Богдановичем,     

військовослужбовцем    Ужгородського    зонального    відділу  Військової 

служби правопорядку, учасником бойових дій (учасник АТО). 

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

34,30 кв. м. 

Склад сім’ї – 4  особи   (він,   дружина  –  Мрикало  Євгенія  Іванівна,    дочка – 

Мрикало Дарина Романівна, син – Мрикало Андрій Романович).    

Договір  найму  укласти на підставі листа  Головного квартирно – експлуатацій-

ного   управління  Збройних  Сил  України   18.03.2019   № 303/4/552,   подання   

начальника  квартирно – експлуатаційного відділу  міста  Мукачево  03.04.2019    

№  76 та  клопотання  12.01.2018   № 3,   списку розподілу та  рішення житлової 



комісії Ужгородського гарнізону (протокол 08.11.2018 № 10)  і  Ужгородського  

зонального    відділу   Військової  служби   правопорядку  (протокол  22.11.2018  

№ 11/2018), згідно з поданими документами. 

 

            2. 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: 

 

           2.1. З гр. Варгою Анатолієм Михайловичем.             

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

15,60 кв. м. 

Склад сім’ї – 4  особи   (він,   дружина – Варга Кароліна Карлівна,    син – Варга 

Денис Анатолійович, син – Варга Максим Анатолійович).  

 

           2.2. З гр. Чомоляком Юрієм Юрійовичем.             

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

16,20 кв. м.     

Склад  сім’ї – 3  особи  (він,     дружина – Чомоляк Людмила Дезидерівна,  син –   

Чомоляк Юрій  Юрійович).  

            

          3.   Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на заступника  міського  

голови Гомоная В. В.    

 

 

Міський  голова                                                                                      Б. АНДРІЇВ 

 


