
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.08.2020     Ужгород                    № 303 

 

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   пропозицію   громадської   комісії   

з   розгляду житлових питань, виконком міської ради  ВИРІШИВ:   

 

                                        1.  Укласти договори найму: 

 

1.1. З гр. Терпаком Михайлом Павловичем,  тимчасово  непрацюючим.                                                                                            

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

19,10 кв. м. 

Склад сім’ї – 1 особа. 

Договір   найму   укласти   у   зв’язку   зі   зняттям з реєстрації  (04.09.2003)  та 

переходом на інше місце проживання основного квартиронаймача   гр. Терпак 

Марії Іванівни, матері гр. Терпака М. П.,   та  згідно  з  поданими документами. 

 

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

виконкому 08.11.2017  № 351  була закріплена за Управлінням Служби безпеки 

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

Русланом Сергійовичем, співробітником УСБУ  

                        в Закарпатській області, учасником бойових дій. 

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

21,20 кв. м. 

Склад сім’ї – 1  особа.  

Договір   найму   укласти   на   підставі   листа  Управління   Служби   безпеки  

України  в  Закарпатській області  16.07.2020   №  58/2068, рішення  житлово – 



 

 

побутової комісії 13.12.2018 протокол № 4, листа Департаменту господарського   

забезпечення   Центрального  управління  Служби  безпеки  України  25.06.2020   

№ 19/10–2801 згідно з поданими документами. 

          В органах СБУ гр. Барканов Р. С. працює  з 1999 року. 

 

           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. Деденок Едуардом Вадимовичем.             

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

16,70 кв. м. 

Склад сім’ї – 3  особи (він, мати – Деденок Оксана Андріївна, батько – Деденок 

Вадим Анатолійович).  

 

          2.2. З гр. Бабидоричем Василем Івановичем.             

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

9,40 кв. м.     

Склад сім’ї – 1 особа.  

   

                                  3.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти  на  заступника  міського  

голови  І. Фартушка.       

         

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 


