
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12.02.2020     Ужгород                    № 61 

 

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. Іванчиком Володимиром Іллічем, тимчасово непрацюючим.             

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

18,00 кв. м. 

Склад сім’ї – 1 особа. 

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. 

 

1.2. З гр. Немеш  Гульнарою  Робертівною,  тимчасово  непрацюючою.                                                                                            

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

28,00 кв. м. 

Склад сім’ї – 3 особи (вона, чоловік – Немеш Степан Іштванович, син – Немеш 

Денис Степанович). 

Договір найму укласти у зв’язку зі зняттям з реєстрації (03.11.1992)  основного 

квартиронаймача гр. Байгузина Геннадія Фаритоновича, колишнього   чоловіка 

гр. Немеш Г. Р.,   та  згідно  з  поданими документами. 

 

 



 

 

 

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

виконкому 28.11.2018 № 340 була  закріплена  за  прокуратурою Закарпатської   

області,   як  службова,   та  укласти  договір  найму  з  гр. Соколовим Андрієм 

Володимировичем,    начальником   відділу   організації   діяльності   у   сфері 

запобігання та протидії корупції управління представництва інтересів держави 

в суді прокуратури Закарпатської області.    

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

15,02 кв. м. 

Склад сім’ї – 3  особи   (він,   дружина  –  Соколова Юлія Валеріївна,    дочка – 

Соколова Злата Андріївна).    

Договір  найму  укласти на підставі листа прокуратури Закарпатської області 

16.12.2019   № 13/3-81 вих.19, рішення житлово - побутової комісії (протокол 

06.12.2019 № 02/2019), згідно з поданими документами. 

          В органах прокуратури гр. Соколов А. В. працює з 2003 року. 

 

                                 2.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти  на  заступника  міського  

голови В. Гомоная.    

 

 

Міський  голова                                                                            Богдан АНДРІЇВ 

 


