
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.02.2021     Ужгород                    № 103 

 

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. Шестаковою Аллою Василівною,  працівницею  в  ПП   «ШІК-

ТРАНС».                                                                                                                                     

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

29,20 кв. м. 

Склад сім’ї – 2 особи (вона, мати – гр. Шестакова Ольга Михайлівна).   

Договір   найму  укласти   у  зв’язку   зі   смертю   основного   квартиронаймача 

гр. Шестакова Василя Павловича,  батька  гр. Шестакової А. В.,     та   згідно   з  

поданими документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 292468 від 11.12.2020). 

 

        1.2.  З гр. Убогою Маргаретою Василівною, пенсіонеркою.                                                                                                                                     

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

61,80 кв. м. 

Склад сім’ї –  5 осіб (вона, син – гр. Убогий Володимир Анатолійович, дочка – 

гр. Бурак Тетяна Анатоліївна,    онучка – гр. Бурак Кароліна Юріївна,    онук – 

Бурак Дмитро Юрійович).   

Договір   найму  укласти   у  зв’язку   зі   смертю   основного   квартиронаймача 



 

 

гр. Убогого  Анатолія  Михайловича,  чоловіка  гр. Убогої М. В.,   та   згідно   з  

поданими документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 252709 від 02.10.2018). 

 

        1.3.  З гр. Петричка Наталією Олександрівною, пенсіонеркою.                                                                                                                                     

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

22,10 кв. м. 

Склад сім’ї –  4 особи (вона, чоловік – гр. Петричка Антоній Іванович,  дочка – 

гр. Станко Наталія Антоніївна, онук – гр. Станко Євген Анатолійович).   

Договір   найму  укласти   у  зв’язку   зі   смертю   основного   квартиронаймача 

гр. Штейнер Олени Іванівни,  матері гр. Петричка Н. О.,  та  згідно з  поданими 

документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 023150 від 29.09.1999). 

 

        1.4.  З гр. Сичевим Олександром Васильовичем,  інкасатором – водієм АТ 

«Комерційний інвестиційний банк».                                                                                                                                     

На одну кімнату  ***  житловою площею 12,90 кв. м у двокімнатній квартирі 

по ***. 

Кухню, ванну кімнату, санвузол, балкон залишити у спільному користуванні з  

сім’єю гр. Сичевої О. М. 

Склад сім’ї – 1 особа.   

Договір   найму  укласти   у  зв’язку   зі   смертю   основного   квартиронаймача 

гр. Сичева Василя Івановича,  батька гр. Сичева О. В.,   та   згідно   з  поданими 

документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 147541 від 28.05.2004). 

 

        1.5.  З гр. Магей Беатою Йосифівною,  тимчасово непрацюючою.                                                                                                                                     

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

28,00 кв. м. 

Склад сім’ї – 1 особа.   

Договір   найму  укласти   у  зв’язку   зі   смертю   основного   квартиронаймача 

гр. Мікловш Йосифа Йосифовича,  батька гр. Магей Б. Й., та згідно з поданими 

документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 284389 від 09.06.2020). 

 

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

виконкому 04.08.2017 № 238 була закріплена за Управлінням  Служби  безпеки  

України  в  Закарпатській  області,  та  укласти  договір найму  з   гр. Павликом  

Владиславом  Володимировичем,   співробітником   УСБУ  в 

                        Закарпатській області. 

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

26,80 кв. м. 



 

 

Склад сім’ї – 2 особи (він, дочка – гр. Павлик Анна Владиславівна).  

Договір   найму   укласти   на   підставі   листа  Управління   Служби   безпеки  

України  в  Закарпатській  області 08.02.2021   №  58/11-17,   рішення  житлово– 

побутової комісії 08.05.2019 протокол № 1, листа Департаменту господарського 

забезпечення   Центрального  управління  Служби безпеки України  18.01.2021   

№ 19/10–197, та згідно з поданими документами. 

          В органах СБУ гр. Павлик В. В. працює  з  2005 року. 

     

                                  2.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти  на  заступника  міського  

голови  І. Шимона.  

 

 

Міський  голова                                                                             Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 


