
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

23.09.2020                   Ужгород                              № 346 

 

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. Дудаш Євою Василівною.                                                                                                                                     

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

32,60 кв. м. 

Склад сім’ї – 5 осіб (вона, син – гр. Дудаш Павло Павлович, дочка – гр. Дудаш 

Вікторія Павлівна, онук – гр. Гацюк Андрій Андрійович, онук – гр. Гацюк 

Віктор Андрійович). 

Договір   найму  укласти   у  зв’язку   зі   смертю   основного   квартиронаймача 

гр. Дудаша Павла Івановича, чоловіка гр. Дудаш Є. В., та згідно з поданими 

документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 284378 від 06.06.2020). 

 

1.2. З гр. Лозицьким Олександром Васильовичем.                                                                                                                                     

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

30,00 кв. м. 

Склад сім’ї – 2 особи (він, племінник – гр. Лозицький Євгеній Олександрович). 

Договір   найму  укласти   у  зв’язку   зі   смертю   основного   квартиронаймача 

гр. Садовської Ірини Іллівни, матері  гр. Лозицького О. В., та згідно з поданими 

документами. 



 

 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 142772 від 06.08.2012). 

 

1.3. З гр. Бабай Володимиром Васильовичем.                                                                                                                                     

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

36,08 кв. м. 

Склад сім’ї – 1 особа. 

Договір   найму   укласти   у   зв’язку  зі  смертю   основного   квартиронаймача 

гр. Бабай  Марти  Іванівни,    матері   гр. Бабай  В.  В.,   та    згідно  з  поданими 

документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 284612 від 03.09.2020). 

 

  1.4.   З гр. Гінцяк Любов’ю Олександрівною.                                                                                            

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

35,00 кв. м. 

Склад сім’ї – 3 особи   (вона,  чоловік – гр. Гінцяк Олександр Іванович,  дочка – 

гр. Цанько Мар’яна Олександрівна).    

Договір  найму  укласти  у  зв’язку з реконструкцією  приміщень  гуртожитку у 

146–квартирний житловий будинок по  ***,  на  підставі    списків    мешканців    

будинку,    затверджених загальним  рішенням  зборів мешканців  будинку,   

протокол № 5  27.02.2014,   та  згідно  з  поданими документами.     

 

         1.5.  З гр. Гівчак Вірою Іванівною.                                                                           

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

70,60 кв. м. 

Склад сім’ї – 5 осіб (вона, син – гр. Гівчак Максим Петрович,   син – гр. Гівчак 

Артур Петрович, онук – гр. Гівчак Артем Артурович, онук – гр. Гівчак Дмитро 

Артурович).  

Договір  найму  укласти  у зв’язку з реконструкцією  приміщень гуртожитку у 

32–квартирний   житловий  будинок  по  ***,   на  підставі  списків  мешканців    

будинку,    затверджених   загальним  рішенням  зборів  мешканців   будинку,    

протокол    № 5   20.07.2014,   та   згідно   з   поданими документами.     

   

                                  2.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти  на  заступника  міського  

голови  І. Фартушка.  

 

 

Міський  голова                                                                             Богдан АНДРІЇВ 

 

 


