
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05.02.2019     Ужгород                   № 32 

 

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  пропозиції  громадської   комісії   з   

розгляду житлових питань, виконком міської ради  ВИРІШИВ:         

       

   1.   Про укладення договорів найму 

 

   1.1. Укласти договори найму : 

 

         1.1.1. З гр. Тулейбич Катериною Балажівною,       помічником   вихователя 

дошкільного відділення НВК «Веселка».                                                                                                                                  

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

41,31 кв. м. 

Склад сім’ї  –  5 осіб   (вона,    чоловік – Тулейбич  Павло  Павлович,    дочка – 

Гавацко Брігіта Михайлівна,   дочка – Тулейбич Світлана Павлівна,      дочка – 

Тулейбич Анастасія Павлівна). 

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

квартиронаймача гр. Шпішак Валерії Олександрівни,   матері гр. Тулейбич К. Б.  

та її переходом на інше місце проживання,  згідно з  поданими документами. 

 

         1.1.2. З гр. Кірвей Людвігом Людвіговичем, тимчасово  непрацюючим.                                                                                                                                  

На квартиру  по  ***, що складається з двох кімнат житловою площею 27,00 кв. м. 

Склад сім’ї –  3 особи (він, брат – Балаж Олександр Людвикович, брат – Кірвей  

Іван Людвикович).  

Договір   найму   укласти  у  зв’язку   зі   смертю   основного    квартиронаймача 

гр. Балаж Маргарити, матері гр. Кірвей Л. Л.та згідно з поданими документами.  

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 252348 від 30.07.2018 р.). 

 



         1.1.3. З гр. Косору Альоною Володимирівною,   тимчасово  непрацюючою.                                                                                                                                  

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

18,00 кв. м. 

Склад сім’ї –  21 особа (вона, дочка – Косору Аделіна Іванівна, дочка – Косору 

Римма Іванівна, син – Косору Артем Іванович, син – Косору Іван Іванович, брат  

Косору  Євген  Анатолійович,    брат  –  Косору  Руслан  Анатолійович,    брат – 

Косору Мирон Анатолійович, сестра – Косору Оксана Валеріївна, племінниця –  

Косору Ібоя Володимирівна,  племінниця–Косору Оксана Гейзівна, племінник –    

Косору Тимур Гейзович, дядько –Фаркош Калман Калманович, сім’я знайомих: 

гр. Форкош  Галина  Василівна,    гр. Форкош  Сергій  Сергійович,   гр. Форкош 

Галина Сергіївна, гр. Форкош Анатолій Сергійович,   гр. Косору Ріта Андріївна, 

гр. Косору  Микола  Андрійович,   гр. Косору  Максим Андрійович,   гр. Косору 

Аміна Гейзівна).  

Договір   найму   укласти  у  зв’язку   зі   смертю   основного    квартиронаймача 

гр. Форкош  Іболі  Бонозівни,   бабки   гр. Косору А. В.   та   згідно  з  поданими 

документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 233893 від 22.12.2017 р.). 

 

          1.2.  У зв’язку із закінченням    реконструкції    гуртожитку   та   здачею  в  

експлуатацію      159 – квартирного     житлового   будинку  по  ***  (сертифікат   

серія  ЗК    № 162181860600   від   05.07.2018 р),  беручи  до уваги  лист  органу  

самоорганізації   населення   БК  «Добробут – 2016»   від  27.09.2018 р.  № 1, на  

підставі  списків  мешканців будинку, затверджених рішенням загальних зборів 

мешканців будинку (протокол № 6 від 10.08.2018 р), згідно з  поданими заявами 

укласти договори  найму: 

 

        1.2.1. З гр. Данило Михайлом Івановичем.             

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

12,60 кв. м. 

Склад сім’ї – 5 осіб (він,   дружина – Данило Наталія Іванівна,   дочка – Данило 

Ірина Михайлівна,    син – Данило Олег Михайлович,     син – Данило Михайло 

Михайлович).   

 

        1.2.2. З гр. Должонок Ніною Федорівною.             

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

18,10 кв. м. 

Склад сім’ї – 2 особи (вона, син – Стеценко Сергій Вікторович).   

 

        1.2.3. З гр. Петах Оксаною Михайлівною.             

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

12,00 кв. м. 

Склад сім’ї – 4 особи (вона,   чоловік – Петах Василь Михайлович,   син – Петах  

Василь Васильович, син – Петах Михайло Васильович).  

 

        1.2.4. З гр. Догунчаком Іваном Іллічем.             



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

18,00 кв. м. 

Склад сім’ї – 2 особи (він, дружина – Догунчак Ірина Тимофіївна).   

 

        1.2.5. З гр. Сенек Алойзією Іванівною.             

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

17,90 кв. м. 

Склад сім’ї – 1 особа.   

 

        1.2.6. З гр. Светловичем Іваном Степановичем.             

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

18,00 кв. м. 

Склад сім’ї – 1 особа.   

 

        1.2.7. З гр. Ковач Світланою Євстахівною.             

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

18,70 кв. м. 

Склад сім’ї – 4 особи (вона, чоловік – Ковач Іван Іванович,  син – Ковач Роман 

Іванович, син – Ковач Руслан Іванович).   

 

        1.2.8. З гр. Криса Анатолієм Михайловичем.             

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

19,10 кв. м.     

Склад сім’ї – 2 особи (він, дружина – Криса Марія Федорівна). 

 

        1.2.9. З гр. Бачкай Любов’ю Андріївною.             

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

18,60 кв. м.     

Склад сім’ї – 4 особи (вона,   син – Тиводар Андрій Васильович,    син – Бачкай 

Микола Миколайович, син – Бачкай Юрій Миколайович). 

 

          1.3. У зв’язку  із  закінченням  реконструкції   гуртожитку    та    здачею  в      

експлуатацію 102 – квартирного  житлового будинку по ***   (сертифікат   серія   

ЗК    № 162181910331    від   10.07.2018 р.),   беручи   до   уваги    лист      органу  

самоорганізації    населення   БК  «Говерла»    від  18.09.2018 р.,     на     підставі   

списків  мешканців     будинку,     затверджених   рішенням    загальних    зборів    

мешканців будинку (протокол № 7/18    від   28.08.2018 р.),   згідно  з  поданими 

заявами укласти договори  найму: 

 

         1.3.1. З гр. Вельган Марією Іллічною.             

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

16,30 кв. м.     

Склад сім’ї – 4  особи   (він, чоловік – Вельган Володимир Григорович,  син – 

Вельган Сергій Володимирович, син – Вельган Віталій Володимирович).  

 



         1.3.2. З гр. Сикуринцем Михайлом Михайловичем.             

На квартиру по  ***,   що складається  з однієї кімнати житловою площею 16,70 

кв. м.     

Склад сім’ї – 1  особа. 

 

         1.3.3. З гр. Лазар Юлієм Васильовичем.             

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

16,70 кв. м.     

Склад сім’ї – 3  особи   (він,   дружина – Лазар Любов Михайлівна,   син – Лазар 

Олег Юлійович).  

 

         1.3.4. З гр. Опалеником Василем Миколайовичем.             

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

16,00 кв. м.     

Склад сім’ї – 4  особи   (він,     дружина  –  Опаленик  Марія  Іванівна,   дочка –  

Лангвізер Яна Василівна, онучка – Лангвізер Кіра Сергіївна).  

 

         1.3.5. З гр. Цоцко Мар’яною Іванівною.             

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

17,10 кв. м.     

Склад сім’ї – 3 особи (вона, чоловік – Цоцко Василь Васильович, дочка – Цоцко 

Вікторія Василівна).  

 

         1.3.6. З гр. Ільюком Валерієм Миколайовичем.             

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

16,40 кв. м.     

Склад сім’ї – 2 особи (він, дружина – Ільюк Тетяна Іванівна).  
 

         1.3.7. З гр. Дребот Іваном Миколайовичем.             

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

11,70 кв. м.     

Склад сім’ї – 1 особа.  
 

          2.   Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на заступника  міського  

голови Гомоная В. В.    

 

 

Міський  голова                                                                                      Б. АНДРІЇВ 

 

 


