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KORRALDUS
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Munitsipaaleluruumi aadressil Daumani 17-100
Narvas iiiirile andmine

1. Asjaolud ja menetluse kaik
Narva linna omandis olev kolmtoaline korter iildpinnaga 67,05 m2 aadressil Daumani 17-100
Narvas on kaesoleval ajal asustamata ja Narva Linnavolikogu 13.11.2008.a otsusega or 327
tunnistatud v55randamisele mittekuuluvaks.
Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni poole poordus Anastasia Babikova sGnd. 27.07.1976
avaldusega temale ja tema perekonnale kolmetoaline munitsipaaleluruumi aadressil Daumani
17-100, Narvas, GGrile andmiseks.
20.10.2004 a. avalduse alusel v5eti Anastasia Babikova elamistingimuste parandamist vajavate
isikute jarjekorra nimekirja kui Gksikema.
Anastasia Babikova elab eluruumis, aadressil Tallinna mnt 31-51, Narva elamispinnaga
29,3 m2, kuhu on sisse registreeritud 5 inimest (veel elab seal Anastasia ema - Liubov
Babikova, silnd. 08.12.1949, tiltar - Olga Kuznetsova, silnd. 13.05.1996; tiltar - Maria
Babikova, silnd. 20.10.2000; poeg - Nikolay Babikov, silnd. 03.07.2003). Antud juhul tuleb
ilhe inimese kohta vahem kui 6 m2 elamispinda.
Antud kilsimus oli arutusel Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni 17.12.2008.a istungil.
K5iki asjaolusid arvesse v5ttes otsustati rahuldada Anastasia Babikova avaldus ja teha Narva
Linnavolikogule ettepanek anda temale ja tema perekonnaliikmetele tahtajatult ililrile
kolmetoaline munitsipaaleluruum aadressil Daumani 17-100, Narvas.
Anastasia Babikova on munitsipaaleluruumi GGrile andmise tingimustega tutvunud ja on
nendega n5us.

2. Oiguslikud alused
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 15ike 1 kohaselt omavalitsusilksuse illesandeks
on korraldada antud vallas v5i linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet,
noorsootood, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda,
jaatmehooldust, territoriaalplaneerimist, valla- v5i linnasisest ilhistransporti ning valla teede ja
linnatanavate korrashoidu, juhul kui need illesanded ei ole seadusega antud kellegi teise taita.
Narva Linnavolikogu 23.12.2004.a maaruse or 6l/47 "Narva linna omandis olevate eluruumide
kohaselt asustamata
valdamise, kasutamise ja kasutamise korra" punktide 20 ja 21
munitsipaal- ja sotsiaaleluruumid antaks GGrile Narva Linnavolikogu poolt kehtestatud korras.
Otsuse asustamata munitsipaaleluruumi ililrileandmise kohta v5tab vastu Narva Linnavalitsus.
Narva Linnavolikogu 17.04.1996. a. maaruse or 85/37 "Munitsipaaleluruumide eraldamise ja
elamistingimuste parandamist vajavate isikute registreerimise eeskirja" punktide 13 ja 18
kohaselt eraldatakse eluruumid jarjekorras olevatele isikutele jarjekorra alusel, arvestades
nende registreerimise ja jarjekorda panemise aega ja eluruumide eraldamine otsustab Narva
Linnavalitsus.

3.0tsus
Anda Anastasia Babikova'le, sUndT 27.07.1976 tahtajatult lilirile kolmetoaline korter aadressil
Daumani 17-100, Narvas, Uldpinnaga 67,05 m 2 • Perekonna koosseis - 4 inimest (tiltar - Olga
Kuznetsova, sUndT 13.05.1996; tiltar - Maria Babikova, sUndT 20.10.2000; poeg - Nikolay
Babikov, silnd. 03.07.2003).

4. Rakendussatted
4.1. SA Narva Linnaelamu teha korralduse teatavaks punktis 3 nimetatud isikutele.
4.2. SA Narva Linnaelamu s6lmida Anastasia Babikova'ga munitsipaaleluruumi UUrileping.
4.3. Korraldus j5ustub seadusega satestatud korras.
4.4.Korraldust voib vaidlustada Tartu Halduskohtu J5hvi kohtumajas 30 paeva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemist.
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