
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про укладення договору 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  пропозиції  громадської  комісії  з   

  розгляду житлових  питань, виконком міської  ради  ВИРІШИВ:  

  

1. Укласти договори найму:   

 

        1.1.  З гр. Фріга  Валентиною Михайлівною, пенсіонеркою.                                                                                                                                     

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

17,30 кв. м. 

Склад сім’ї  –  2 особи (вона, син –  гр. Фрига Олексій Іванович).   

Договір   найму  укласти   у  зв’язку   зі   смертю  основного  квартиронаймача 

гр. Фріга Івана Юрійовича,   чоловіка  гр. Фріга В. М.,   та  згідно  з  поданими 

документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 107665  09.08.2010). 

 

       1.2.  З гр. Звурським Олександром Васильовичем, тимчасово непрацюючим.                                                                                                                                     

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

21,60 кв. м. 

Склад сім’ї –  1 особа. 

Договір   найму   укласти  згідно   зі  списком   мешканців   будинку   по  *** 

на  укладення договорів  найму  після   реконструкції   гуртожитку, затвердженим 

рішенням зборів  мешканців,  протокол  28.08.2018 

№  7/18, та згідно з поданими документами. 

 

1.3.  З гр. Воткальчуком Анатолієм Миколайовичем,    фізичною  особою- 

підприємцем.                                                                                                                                     



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

15,20 кв. м. 

Склад сім’ї –  1 особа. 

Договір  найму  укласти  згідно   зі   списком   мешканців   будинку  по  ***  

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. Вознюк Ганною Іванівною,         працівницею     Ужгородського  

інституту культури і мистецтв.  

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

29,30 кв. м. 

Склад сім’ї  – 2 особи (вона,  дочка – гр. Вознюк Галина Юріївна).    

  Договір   найму   укласти   згідно  зі  списком   мешканців  будинку  по   ***   

  на укладення  договорів  найму після реконструкції гуртожитку, затвердженим 

адміністрацією заводу «***» 13.06.2006,  та  у  зв’язку   зі   смертю   наймача   

гр. Вознюка  Юрія  Івановича,   чоловіка   гр. Вознюк Г. І.,  згідно з поданими 

документами. 

  (Свідоцтво про смерть І–ФМ № 289774  28.09.2020). 

 

         1.5.  У  зв’язку з  невідповідністю  документів,  що  стосуються фактичної 

нумерації  житлових  приміщень у гуртожитку  по ***,      відмовити   гр. Хомі 

Марині Василівні у наданні для  проживання її сім’ї  у  складі  –  4  осіб:  (вона,   

дочка  –  гр. Хома   Анна  Андріївна,  дочка – гр. Хома Аліна  Андріївна, дочка 

– гр. Хома Аліса Андріївна) житлового приміщення ***.  

  

         2.  Контроль  за  виконанням   рішення   покласти   на   заступника  

міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.    

 

 


