
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

11.03.2020     Ужгород                    № 133 

 

 

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),  постановою Ради Міністрів УРСР  від  04.02.1988 

№ 37 «Про службові жилі приміщення»,   розглянувши   пропозиції  громадської   

комісії   з   розгляду житлових питань, виконком міської ради  ВИРІШИВ:   

 

1. Укласти договори найму: 

 

1.1. З гр. Ковач Оксаною Михайлівною, тимчасово непрацюючою.                                                                                                                                     

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

37,90 кв. м. 

Склад сім’ї –  3 особи (вона, чоловік – Ковач Микола Юрійович, дочка – Ковач 

Вікторія Миколаївна). 

Договір   найму  укласти   у  зв’язку   зі   смертю   основного   квартиронаймача 

гр. Шпонтака  Михайла  Михайловича,   батька    гр. Ковач О. М.,   та   згідно  з 

поданими документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 275445 від 13.01.2020 р). 

 

         1.2.  З гр. Новицьким Володимиром Володимировичем, доцентом ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет».                                                                                            

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

27,20 кв. м. 

Склад сім’ї  –  7 осіб   (він,   батько – Новицький   Володимир   Миколайович,  

дружина–Новицька Ольга Вікторівна, син–Новицький Андрій Володимирович, 



 

 

син – Новицький Ігор Володимирович,  сестра –  Міня Тамара Володимирівна,  

племінниця – Міня Злата Йосипівна). 

Договір   найму   укласти   на   підставі    заяви    основного    квартиронаймача  

гр. Новицького Володимира Миколайовича, батька гр. Новицького В. В., згоди 

всіх повнолітніх членів сім’ї та  згідно з поданими документами. 

 

         2.  На  підставі   листів   регіональної   філії   «Львівська   залізниця»   АТ 

«Українська   залізниця»     11.02.2020    № 713 - 1 - 10/760,    № 713 - 1 - 10/761, 

№ 713-1-10/762, рішення комісії з розгляду питань щодо виключення житлових 

приміщень   із   числа    службових    (протокол  05.02.2020  № 1),     постанови 

керівництва регіональної філії та президії  Дорпрофсожу  Львівської  залізниці 

06.02.2020  № П - 27/3  вилучити  з  числа  службових  квартири   по   ***,  які 

рішенням виконкому 21.06.2007 № 235 були   закріплені  за  ДТГО «Львівська 

залізниця»  як службові, та укласти договори найму: 

 

         2.1. З гр. Митричко Віталією Василівною, провідним інженером-графістом 

Ужгородської  дирекції  залізничних  перевезень  регіональної  філії  «Львівська 

залізниця».    

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

28,40 кв. м. 

Склад сім’ї – 3  особи   (вона, чоловік – Митричко Станіслав Йосифович,  син – 

Митричко Роберт Станіславович).    

         На залізниці гр. Митричко В. В. працює з 1989 року. 

 

         2.2. З гр. Шестаком Михайлом Михайловичем,   начальником локомотив-

ного відділу Ужгородської  дирекції залізничних перевезень регіональної  філії  

«Львівська залізниця».    

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

28,79 кв. м. 

Склад сім’ї – 5 осіб (він,  дружина – Шестак Наталія Олександрівна,  дочка  – 

Шестак Олександра Михайлівна, син – Шестак Михайло Михайлович,  син – 

Шестак Артем Михайлович).    

          На залізниці гр. Шестак М.М. працює з 2004 року. 

 

         2.3. З гр. Ковалем Сергієм Михайловичем,    начальником     виробничого 

структурного   підрозділу   «Хустська   дистанція   колії»     регіональної  філії  

«Львівська залізниця».    

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

28,63 кв. м. 

Склад сім’ї – 3 особи (він,  дружина – Коваль Лариса Іванівна,  дочка  – Коваль 

Сабіна Сергіївна).    

          На залізниці гр. Коваль С.М. працює з 1999 року. 



 

 

 

                                 3.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти  на  заступника  міського  

голови І. Фартушка.    

 

 

Міський  голова                                                                            Богдан АНДРІЇВ 

 


