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Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 8-30
Narvas uurile andmine

l.Asjaolud ja menetluse katk
Narva linna omandis olev kahetoaline korter iildpinnaga 47,6 m2 aadressil Gerassimovi 8-30
Narvas on kaesoleval ajal asustamataja Narva Linnavalitsuse 07.01.2009.a korraldusega nr 20-k
tunnistatud voorandamisele mittekuuluvaks.
Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni poole poordus Larissa Jegorova, sund, 15.10.1976
avaldusega temale ja tema perekonnale kahetoaline munitsipaaleluruumi aadressil
Gerassimovi 8-30, Narva uurile andmiseks.
22.09.2004 a. avalduse alusel voeti Larissa Jegorova elamistingimuste parandamist vajavate
isikute jarjekorra nimekirja kui uksikema.
Larissa elab uhiselamus aadressil Energia 4-25, Narva alates 1996 a. On uksikema, kes ule 10
aasta elab uhiselamu tnupi majas. Larissa Jegoroval on kaks last (poeg - Vjatseslav Jegorov,
sund. 22.11.1994; poeg - Nikita Jegorov, sund, 15.05.2000).
Antud kusimus oli arutusel Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni 17.12.2008.a istungil. Koik
asjaolud arvesse vottes otsustati rahuldada Larissa Jegorova avaldus ja teha Narva
Linnavolikogule ettepanek anda temale ja tema perekonnaliikmetele tahtajatult uurile
kahetoaline munitsipaaleluruum aadressil Gerassimovi 8-30, Narvas.
Larissa Jegorova munitsipaaleluruumi uurile andmise tingimustega tutvustatud ja on nendega
nous.

2.0iguslikud alused
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 Ioike 1 kohaselt omavalitsusuksuse iilesandeks on
korraldada antud vallas voi linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootood,
elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jaatmehooldust,
territoriaalplaneerimist, valla- voi linnasisest iihistransporti ning valla teede ja linnatanavate
korrashoidu, juhul kui need iilesanded ei ole seadusega antud kellegi teise taita.
Narva Linnavolikogu 23.12.2004.a maaruse nr 61/47 "Narva linna omandis olevate eluruumide
valdamise, kasutamise ja kasutamise korra" punkti 10.1 kohaselt voib Narva linna omandis
olevad munitsipaaleluruumid vastavalt Linnavolikogu poolt kehtestatud korrale anda isikutele

uurile munitsipaa1e1uruumi uurilepingu a1use1, kusjuures sellise1 juhu1 votab otsuse
uuri1eandmise kohta vastu Narva Linnavo1ikogu, kui see 5igus ei ole antud Narva
Linnava1itsuse1e.
Narva Linnavo1ikogu 17.04.1996. a. maaruse ill 85/37 "Munitsipaa1eluruumide era1damise ja
e1amistingimuste parandamist vajavate isikute registreerimise eeskirja" punktide 13 ja 18
kohaselt era1datakse e1uruumid jarjekorras olevatele isikute1e jarjekorra a1use1, arvestades nende
registreerimise ja jarjekorda panemise aega ja e1uruumide era1damine otsustab Narva
Linnavalitsus.

3.Korraldus
3.1.Anda Larissa .legorova'Ie, sund. 15.10.1976 tahtajatult uurile kahetoa1ine korter aadressi1
Gerassimovi 8-30, Narvas, uldpinnaga 47,6 m", Perekonna koosseis - 3 inimest (poeg 
Vjatseslav Jegorov, sund. 22.11.1994; poeg - Nikita Jegorov, sund. 15.05.2000).
3.2.SA Narva Linnae1amu teha korra1dus teatavaks punktis 3.1 nimetatud isikute1e.
3.3.SA Narva Linnae1amu solmida Larissa Jegorova'ga munitsipaa1e1uruumi uurileping.

4.Rakendussatted
4.1.Korra1dus joustub seadusega satestatud korras.
4.3.Kaeso1ev korra1dust voib vaid1ustada Tartu Ha1duskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksul
arvates Narva Linnavalitsuse poolt korralduse teatavakstegemise paevast.
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