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Про замiну наймачiв у договорах
пайму 2ltвлпх примiщень
Керуючись ст. 824 LIивiльного кодексу Украi'ни, ст.ст, 64, l03, l04,
105, ч. 1 ст. 106 Житловоm кодексу Украiнськоi РСР, п. 5 делеговаItих
повновaDltень ст. 30 Закону УкраiЪи ''Про мiсцеве саr,rоврядування в УкраiЪi''
та розгJUrЕувши Заяви громадян, виконавчий KoMiTeT MicbKoi
ради

ВИРlШПВ:

Уrсrасти окремий договiр найму трьох житлових KiMHaT rшощею 33,3
кв.м в чотирикiмнатнiй квартирi Nэ l3 будинку 18 по вул. Ска.лiка в м.Лозова
з Лархоменко Свiтланою Станiславiвною з присвоснням окремоТ ад)еси:
м.Лозова, вул. Скалiка, буд, 18, кв. 13-а за взаемною згодою з наймачем
Найпаком Пецlом Володrлr,rировичем.
Кiзартиру Nч 1З будиЪку l8 по iул. CKa:IiKa вважати такою, що
скJIадаеться з однiсi житповоi кiмнати житловою площею 15,3 кв.м.
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зв'язку з наявнiстю знашrоi заборгованостi цо сrrлатi комунальних

послуг, до вирrшеш{я

{я щодо вжиття зжодrв по пог

цеЕню
заборгованостi, вiдмовити
замitri найл.rача
договорi найму жипого
площею
37,6З кв.м за
примiщенrrя: трикiмнатноi квартири житловою
адресою: м. Лозова, мiкрорайон З, бул,. 6, кв. 60 на Молодчика Сергiя
смертю наймача Молодчика Олексаншrа
Олександювича
зв'язку
(Жш]I(,ва
(за
jaпраыuюча компанiя> за стzlном на
Леонiдовича
дшrими КП
0 1.09.20 1 бр. заборгованiсть складае З 4860,69 грн.);
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Комунальному пiлприемству "Жrплова управJIяюча

коIrшаrriя"

(Фirцюкевич О.Г) уrurасти договори наiллу житлових примiщень, вказаних в

l. l цьогорiшення.

'

4. Контроль за виконzlнIям рiшеrтня по
голови Сршова С.А,

мiський голова
)_,l

ц

l_]7

на застчпника мlського

с.в. зЕлЕнськиЙ
с.А.
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Д,Ю. IвчеЕко

<<Про

Зауваження до рiшення викопавчого KoMiTeTy
замiну наймачiв у договорах найму жилrrх примiщепь>>.

На сьоюднiшнiй день порядок змiни наймача в договорах найму (оренди)
житлових примiщень визначаеться Житловим та lfuвiльним кодексами УкраiЪи.
Вiдповiдно до статгi 824 Щивiльного кодексу Украiни на вимогу наймача та
iнших осiб, якi постiйно проживають рiLзом з ним, та за зюдою наймодавця наймач у
доюворi найму житла може бути замiнений однiсю з повнолiтнiх осiб, яка постiйно
прожива€ разом з наймачем, У разi cMepTi наймача або вибуття його з житла
наймачами можуть стdти yci iншi повнопiтнi особи, якi постiйно проживали з
колишнiм наймачем, або, за погодженням з наймодавцем, одна або кiлька iз цlл< осiб.
Вiдповiдно до статгi l03 Житлового кодексу УкраiЪи договiр найму жилого
примiщення може бутr,r змiнено тiльки за згодою нймача, членiв його ciM'i i

\.lаймодавця.
Вiдповiдно

до cTaTTi 106 Житлового кодексу Уьраiни повнолiтнiй член ciM'i
наймача вправi за згодою наймача та iнrцих членiв ciM'i, якi проживають
piвoм з
ним, вимагати визнанЕrI його наймачем за
ранiше ).кJrаденим договором найму
хилого примiщення замiсть попереднього наймача. Таке
ж право у разi cMepTi
найrrлача або втрати ним права на жипе примiщення
належить буд"-"ко"у
ciM'i наймача.
"лепЬвl
Вжодячи з вищевикладеного слiд значити,
що Hi цивiльним Hi житловим
законодавствоМ не передбачено жодних заборон
чи обмежень щодо реалiзацii прав
наймачами примiщень та осiб

заборгованостiпостrлатiй#;;-Тfr".Т;J;J*"Ъ"ff;ffУ';ТЖi

дозвоlry на змiну головного на*
у договорах найму, що в свою черry тягне
лорученюI прав o".ur"r*,u пrr*]"ача
Iого зirконодавства в
цiлому.

головнпй спецiалiст юридичного
впr:lr:т' апарату виконавчого
KoMiTery

.lrозlвськоi MicbKoi
рали
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{.Ю. Iвченко

