NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

22.12.2021 nr 1044-k

Munitsipaalkorteri aadressil Vassili Gerassimovi tn 9-12
Narvas iiiirile andmine
1. Asjaolud ja menetluse kaik

Narva linnale kuuluv kahetoaline korter iildpinnaga 61,2 rrf aadressil Vassili Gerassimovi
tn 9-12 Narvas on kaesoleval ajal asustamataja Narva Linnavalitsuse 08.12.2021.a korraldusega
nr 1008-k tunnistatud voorandarnisele mittekuuluvaks.
15.12.2021 saabus eluasemekomisjonile Diana Konopleva (ik 48808093725) avaldus kahetoalise
korteri aadressil Vassili Gerassimovi tanav 9-12, Narva temale ja tema perekonnliikmele (poeg
Dmitri Pavlushov, ik 51107243729, poeg Jevgeni Pavlushov, ik 51212203727, poeg Semjon
Pavlushov, ik 51805030077) uurile andmiseks.
11.11.2020 voeti Diana Konopleva arvele elamistingimuste parandamist vajava isikuna kes
kasvatab voi hooldab kolme ja enamat alaealist last ning kes elab Narva linnas asuvas eluruumis,
kus iga pereliikme kohta on alIa 7 m2 eluruumi pinda ning see eluruum on kantud nende
elukohana Eesti rahvastikuregistrisse.
Antud kiisimus vaadati 20.12.2021 labi Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosolekul,
mis toimus kirjalikus menetluses. Koiki asjaolusid arvesse vottes otsustati rahuldada Diana
Konopleva avaldus ja teha Narva Linnavalitsusele ettepanek anda temale tahtajatult iiiirile
kahetoaline munitsipaalkorter aadressil Vassili Gerassimovi tn 9-12 Narvas.
Diana Konopleva on munitsipaaleluruumi iiiirile andmise tingimustega tutvunud ja nendega
nous.
2. Oiguslikud alused

Narva Linnavolikogu 29.10.2020 maaruse nr 20 "Elamistingimuste parandamist vajavate isikute
arvestuse kord Narva linnas" § 11 loike 1 kohaselt otsustab munitsipaalkorteri uurile andmise
Narva Linnavalitsus eluasemekomisjoni ettepanekul , valja arvatud kaesoleva paragrahvi loikes 2
satestatud juhul.
3.0tsus

3.1 Anda Diana Konopleva'le (ik 48808093725) tahtajatult iiiirile kahetoaline
munitsipaalkorter aadressil Vassili Gerassimovi tanav 9-12, Narva. Perekonna koosseisu
kuulub 4 inimest: iiiimik Diana Konopleva, ik 48808093725 ; iiiimiku poeg Dmitri
Pavlushov, ik 51107243729, iiiimiku poeg Jevgeni Pavlushov, ik 51212203727, iiiimiku
poeg Semjon Pavlushov, ik 51805030077.
3.2 SA-I Narva Linnaelamu solmida Diana Konopleva'ga munitsipaaleluruumi uurileping.
3.3 Diana Konopleva'l tuleb solmida munitsipaaleluruumi Vassili Gerassimovi tn 9-12 Narvas
uurileping 15 kalendripaeva jooksul arvates tema teavitamisest otsuse vastuvotrnisest.

Juhul, kui ta ei kasuta maaratud tahtaja jooksul tiurilepingu solmimise oigust, kaotab ta selle,
voetakse ta elamistingimuste parandamist vajava isikuna arvelt maha ning tema ja kaastaotlejate
andmed kustutatakse registrist.

4. Rakeudussatted

4.1. Korraldus j5ustub seadusega satestatud korras.
4.2. SA-l Narva Linnaelamu teha korraldus teatavaks asjaosalistele.
4.3. Korraldust voib vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksul arvates
Narva Linnavalitsuse poolt korralduse teatavakstegemise paevast.
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