
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 25.09.2019                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. Каменицькі Зузанною Михайлівною,      молодшою      медичною 

сестрою комунального закладу «Обласний госпіталь ветеранів війни».                                                                                                                                     

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

41,00 кв. м. 

Склад сім’ї – 2 особи (вона,  син – Каменіцкі Олександр Карольович-Ендрович).  

Договір   найму   укласти  у  зв’язку   зі   смертю   основного    квартиронаймача 

гр. Каменицькі  Кароль - Ендре Ендровича,    чоловіка  гр. Каменицькі З. М.,  та  

згідно з поданими документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 252621 від 19.10.2018 р). 

 

        1.2. З гр. Калініною Іриною Геннадіївною, начальником служби  організації 

перевезень ЗОКП «Міжнародний аеропорт Ужгород».                                                                                                                                 

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

50,20 кв. м. 

Склад сім’ї –  1 особа. 



 

 

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

наймача гр. Калініна Сергія  Олександровича,    чоловіка гр. Калініної І. Г.,   та  

згідно з поданими документами. 

 

1.3. З гр. Кикиною Олесею Степанівною, тимчасово непрацюючою.                                                                                                                                     

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

16,30 кв. м. 

Склад сім’ї –  5 осіб  (вона,    мати – Панасюк  Валентина  Микитівна,   брат – 

Панасюк Антон Степанович,  дочка – Кикина Алла Ярославівна, син – Кикин 

Володимир Ярославович). 

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. 

 

1.4. З гр. Каменцою Валентиною Петрівною, тимчасово непрацюючою.                                                                                                                                     

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

16,10 кв. м. 

Склад сім’ї –  5 осіб  (вона,  дочка – Каменца Неллі Емілівна, дочка – Каменца 

Алла Емілівна,  онук – Каменца  Максим  Емілович,   онучка – Каменца  Емма 

Василівна). 

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. 

     

1.5. З гр. Ондрик Гізелою Євженівною, пенсіонеркою. 

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

15,40 кв. м. 

Склад сім’ї – 2 особи   (вона, онучка – Югас Віргінія Іванівна).  

Договір  найму  укласти  згідно  зі  списком  мешканців  будинку  на  укладення 

договорів  найму  після   реконструкції   гуртожитку,   затвердженим   рішенням 

зборів    мешканців,     протокол    №  5    27.02.2014,   та    згідно    з    поданими 

документами. 

                                     

         2.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на заступника  міського  

голови В. Гомоная.    

 

 

Міський  голова                                                                            Богдан АНДРІЇВ 

 


