
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 30.08.2019     Ужгород                   № 290 

 

Про укладення договорів найму, 

передачу паю в ЖБК  

 

        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   пропозицію   громадської   комісії   

з   розгляду житлових питань, виконком міської ради  ВИРІШИВ:   

 

1. Укласти договори найму: 

 

1.1.  З гр. Тегзою Мирославою Василівною,     тимчасово     непрацюючою.                                                                                                                                     

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

30,00 кв. м. 

Склад сім’ї – 3 особи (вона,   дочка  –  Тегза  Мирослава  Юріївна,    син – Тегза 

Богдан Юрійович).  

Договір   найму   укласти  у  зв’язку   зі   смертю   основного    квартиронаймача 

гр. Шквари  Василя Васильовича, батька гр. Тегзи М. В., та  згідно  з  поданими 

документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 209733 від 26.08.2016 р). 

 

1.2.  З гр. Ярмолич Лідією Дмитрівною, медичною сестрою Ужгородського 

міського територіального центру соціального обслуговування.                                                                                                                                     

На квартиру  по  ***, що складається з двох кімнат житловою площею 26,00 кв. м. 

Склад сім’ї – 3 особи (вона,  дочка – Ярмолич Яніна Миколаївна, онучка – Товт 

Ксенія Вікторівна).  

Договір   найму   укласти  у  зв’язку   зі   смертю   основного    квартиронаймача 

гр. Ярмолича Миколи Васильовича,    чоловіка   гр. Ярмолич Л. Д.,   та  згідно  з  

поданими документами. 



 

 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 093276 від 07.10.2009 р). 

          

1.3.  З гр. Рапинцем Олександром Олеговичем,   тимчасово   непрацюючим.                                                                                                                                     

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

86,20 кв. м. 

Склад сім’ї – 1 особа.  

Договір   найму   укласти  у  зв’язку   зі   смертю   основного    квартиронаймача 

гр. Руснака Василя Івановича,   діда   гр. Рапинця О. О.,   та  згідно  з  поданими 

документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 166261 від 06.11.2013 р). 

 

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

виконкому    28.10.1981    № 446   була    закріплена   за управлінням  житлово - 

комунального господарства, та укласти  договір  найму з  гр. Баджо Єлизаветою 

Карлівною, тимчасово непрацюючою.                                                                                                                                     

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

16,00 кв. м. 

Склад сім’ї – 5 осіб (вона,    син  –  Баджо  Едгард  Вікторович,   дочка  –  Баджо 

Крістіна  Вікторівна,   брат  –  Баджо   Роман   Карлович,   брат  –  Баджо  Карло 

Карлович).  

Договір  найму  укласти  на підставі пункту 35 Положення про порядок надання  

службових  жилих  приміщень  і  користування  ними  в УРСР,    затвердженого 

постановою  РМ УРСР  04.02.1988  № 37  (зі  змінами  внесеними  постановами 

Кабінету Міністрів),  у зв’язку зі смертю основного  квартиронаймача гр. Баджо   

Варвари  Миколаївни  (колишньої   працівниці  УЖКГ),  матері  гр. Баджо Є. К., 

згідно  з  поданими документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 063797 від 23.05.2008 р). 

 

         1.5. З гр. Смочко Діаною Анатоліївною,      працівницею      ТОВ   «ФАВА-

ТЕХНІКС».                                                                                                                                 

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

30,88 кв. м. 

Склад сім’ї –  8 осіб (вона, мати – Петрянін Людмила Іванівна,  брат – Петрянін 

Сергій Михайлович, бабка–Смочко Ілона Михайлівна, брат– Смочко Олександр 

Анатолійович,тітка–Смочко Марія Іванівна, двоюрідна сестра–Смочко Вікторія 

Олександрівна, двоюрідний брат – Дехтяр Дмитрій Віталійович).  

Договір найму укласти  на підставі поданої заяви основним  квартиронаймачем 

гр. Петрянін  Людмилою  Іванівною,    матір’ю   гр. Смочко Д. А.,   згоди   всіх 

повнолітніх членів сім’ї та  поданих документів. 

 

         1.6. З гр. Ладжун Світланою Михайлівною,  пенсіонеркою.                                                                                                                                 

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

15,44 кв. м. 



 

 

Склад сім’ї –  3 особи (вона,  дочка – Ладжун Лариса Володимирівна,  онучка – 

Мітіна Емілі Андріївна).   

Договір    найму    укласти   у   зв’язку   зі    зняттям   з   реєстрації     основного 

квартиронаймача  гр. Ладжуна  Володимира  Івановича,  колишнього   чоловіка 

гр. Ладжун С. М.,   та  згідно  з  поданими документами. 

 

         1.7. З гр. Балог Марією Людвиківною, тимчасово непрацюючою.             

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

27,60 кв. м. 

Склад сім’ї – 2  особи   (вона,  син – Рогатинський Іван Олегович).  

Договір  найму  укласти  згідно  зі  списком  мешканців  будинку  на  укладення 

договорів  найму  після   реконструкції   гуртожитку,   затвердженим   рішенням 

зборів    мешканців,   протокол    28.08.2018 №  7/18,   та    згідно    з    поданими 

документами. 

 

         1.8. З гр. Тельчак Марією Андріївною, пенсіонеркою.             

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

18,90 кв. м. 

Склад сім’ї – 3  особи   (вона,  чоловік – Тельчак Михайло Михайлович, син – 

Тельчак Дмитро Михайлович).  

Договір  найму  укласти  згідно  зі  списком  мешканців  будинку  на  укладення 

договорів  найму  після   реконструкції   гуртожитку,   затвердженим   рішенням 

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

 

          2.    Передати пай у житлово–будівельному кооперативі: 

 

         Затвердити    рішення   загальних   зборів   членів  житлово – будівельного   

кооперативу «***»  протокол  02.07.2019, про: 

         -  виключення з  членів кооперативу  гр. Щобак Надії Андріївни у зв’язку  

зі смертю (свідоцтво  про  смерть  І-ФМ № 127350 від 21.10.2011.); 

 -  прийняття    у    члени  житлово –  будівельного   кооперативу     «***» 

 гр. Щобак Діани Іванівни,  дочки померлої,  з передачею їй   паю   на квартиру    

по  ***,   що   складається   з  трьох  кімнат житловою площею 37,90 кв. м. 

Склад сім’ї – 5 осіб (вона,    батько – Орєхов Іван Михайлович,   брат – Щобак 

Віктор Іванович, дочка – Самончик Олександра Олександрівна, дочка – Щобак 

Вікторія Олександрівна).  

                                      

         3.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на заступника  міського  

голови Гомоная В. В.    

 

 

Міський  голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 

 



 

 

 


