
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

02.12.2020     Ужгород                    № 425 

 

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,  

  «Про  службові  жилі приміщення» (зі змінами та доповненнями),  розглянувши 

   пропозиції громадської комісії  з  розгляду житлових  питань, виконком міської 

   ради  ВИРІШИВ:  

  

1. Укласти договори найму:      

 

        1.1.  З гр. Балог Ніною Сергіївною,   касиром  ТОВ   «Фінансова   компанія 

«ОКТАВА ФІНАНС».                                                                                                                                     

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

41,90 кв. м. 

Склад сім’ї –  1 особа. 

Договір   найму  укласти   у  зв’язку   зі   смертю   основного   квартиронаймача 

гр. Ковтуна  Сергія  Андрійовича,  батька гр. Балог Н. С., та згідно з  поданими 

документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 093261 від 02.10.2009). 

 

1.2. З гр. Федорів Богданом Миколайовичем, водієм ТОВ «Латуж».                                                                                                                                     

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

17,10 кв. м. 

Склад сім’ї –  2 особи  (він,  дружина – гр. Федорів Мирослава Григорівна). 

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. 

 

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

виконкому   27.12.2016    № 447    була    закріплена    за Управлінням  Служби  

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

Дмитром   Євгенійовичем,   співробітником   УСБУ  в  Закарпатській   області, 

учасником бойових дій. 

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

31,40 кв. м. 

Склад сім’ї – 3 особи (він, дружина – гр. Будюх Тетяна Іллівна, син – гр. Будюх 

Ігор Дмитрович).  

Договір   найму   укласти   на   підставі   листа  Управління   Служби   безпеки  

України  в  Закарпатській області  30.10.2020   №  58/3526,   рішення  житлово – 

побутової комісії 08.05.2019 протокол № 1, листа Департаменту господарського 

забезпечення   Центрального  управління  Служби безпеки України  16.10.2020   

№ 19/10–4438, та згідно з поданими документами. 

          В органах СБУ гр. Будюх Д. Є. працює  з 1999 року. 

 

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

виконкому 14.11.2016  № 368 була закріплена за Управлінням Служби безпеки 

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

Павлом Михайловичем,   співробітником  УСБУ  в  Закарпатській   області, 

учасником бойових дій. 

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

48,30 кв. м. 

Склад сім’ї – 5 осіб (він,  дружина – гр. Попадинець Вікторія Іванівна,  дочка – 

гр. Попадинець  Софія  Павлівна,  дочка – гр. Попадинець  Домініка  Павлівна, 

дочка – гр. Попадинець Вероніка Павлівна).  

Договір   найму   укласти   на   підставі   листа  Управління   Служби   безпеки  

України  в  Закарпатській області  30.10.2020   №  58/3525,   рішення  житлово – 

побутової комісії 04.11.2019 протокол № 2, листа Департаменту господарського 

забезпечення   Центрального  управління  Служби безпеки України  16.10.2020   

№ 19/10–4438, та згідно з поданими документами. 

          В органах СБУ гр. Попадинець П. М. працює  з 2000 року.       

           

         1.5. Укласти від імені подопічної гр. Долешак Оксани Михайлівни договір  

найму з  гр. Мольнар Лілією Юріївною на квартиру  по   ***,  що складається з  

однієї  кімнати житловою площею 12,50 кв. м. 

          В квартирі проживатимуть  2 особи  (опікун – гр. Мольнар Лілія Юріївна, 

підопічна –  гр. Долешак Оксана Михайлівна).  



 

 

          Договір найму укласти  з опікуном гр. Мольнар Лілією Юріївною, яка діє 

від  імені недієздатної  гр. Долешак Оксани Михайлівни,   на  підставі   рішення 

Ужгородського міськрайонного суду в Закарпатській області 21.02.2020 (справа  

 

№ 308/3458/19) та рішення  виконкому 13.10.2020   № 356, враховуючи   список  

мешканців   будинку   на   укладення   договорів   найму    після    реконструкції   

гуртожитку,   затверджений   рішенням зборів мешканців,  протокол 10.08.2018 

№ 6 та згідно з поданими документами. 

         Опікун   гр. Мольнар  Лілія   Юріївна   відповідно   до   статті  71   п. п. 10 

Житлового    кодексу    самостійного   права   на   житлову   площу    підопічної   

гр. Долешак Оксани Михайлівни  в  квартирі   по  ***  не набуває. 

   

                                  2.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти  на  заступника  міського  

голови  І. Фартушка.  

 

 

Міський  голова                                                                             Богдан АНДРІЇВ 

 

 


