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Munitsipaaleluruumi aadressil 26 juuli 7-32
Narvas uurile andmine

l.Asjaolud ja menetluse kaik
I.I.Narva linna omandis olev ne1jatoaline korter iildpinnaga 75,5 m 2 aadressil 26 Juuli 7-32
Narvas on kaesoleval ajal asustamata ja Narva Linnavalitsuse 01.07.2009. a korraldusega
nr 709-k tunnistatud voorandamisele mittekuuluvaks.
1.2.Narva Linnavalitsuse e1uasemekomisjoni poole poordus Julia Kostina sund, 21.01.1972,
avaldusega temale ja tema perekonnale neljatoaline munitsipaale1uruumi aadressil
26 Juuli 7-32, Narva iiiirile andmiseks.
Julia Kostina'l on 7 last (tutar - Katrin Vasilas, siind. 04.11.1989; poeg - Vitali Rubenkov,
sund. 12.08.1999; poeg - Aleks Rubenkov, sund, 17.11.2000; poeg - Sander Rubenkov,
sund, 16.02.2004; poeg - Aleksei Kostin, sund. 05.09.2006; poeg - Timofei Kostin, sund.
14.07.2007; poeg - Nikita Kostin, sund. 14.07.2007). Marina Rubannikova koos
abikaasaga - Dmitri Kostiniga ja lapsega e1avad munitsipaale1uruumis aadressil
Kreenholmi 5-26 Narvas, elamispinnaga 36,6 m 2 , kus on registreeritud 9 inimest. Antud
juhul tuleb uhe inimese kohta vahem kui 6 m 2 elamispinda.
Julia Kostina perekond on e1amistingimuste parandamist vajavate
jarjekorra nimekirjas alates 2007 a. novembrist, kui paljulapse1ine perekond.

isikute

1.3.Antud kiisimus oli arutuse1 Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni 19.06.2009 a. istungil.
Koik asjaolud arvesse vottes otsustati rahuldada Julia Kostina avaldus ja teha Narva
Linnavalitsuse1e ettepanek anda temale ja tema perekonnaliikmetele tahtajatult iiiirile
neljatoaline munitsipaaleluruum aadressil26 juuli 7-32, Narvas.
Julia Kostina munitsipaaleluruumi iiiirile andmise tingimustega tutvustatud ja on nendega
nous.

2.0iguslikud alused
Narva Linnavolikogu 23.12.2004.a maaruse nr 61/47 "Narva linna omandis olevate
e1uruumide valdamise, kasutamise ja kasutamise korra" punkti 10.1 kohaselt voib Narva
linna omandis olevad munitsipaale1uruurnid vastavalt Linnavolikogu pooh kehtestatud
korrale anda isikutele iiiirile munitsipaaleluruumi iiiirilepingu aluse1, kusjuures sellise1
juhul votab otsuse iiiirileandmise kohta vastu Narva Linnavolikogu, kui see oigus ei ole
antud Narva Linnavalitsuse1e.

Narva Linnavolikogu 18.06.2009 a. maaruse nr 23 "Munitsipaaleluruumide uurile andmise
ja kasutarnise korra" § 3 19 4 punkti 1 kohaselt antakse munitsipaaleluruumid uurile
munitsipaalkorteri UUrimist taotlevatele arvelevoetud isikutele. Sarna korra § 3 loike 3
kohaselt antakse munitsipaaleluruumid uurile jarjekorra alusel ning vastavalt § 13 loikele 1
otsustuse munitsipaaleluruumi uttrile andmise kohta, valja arvatud kaesoleva paragrahvi
loikes 3 nimetatud juhul, votab vastu Narva Linnavalitsus eluasemekomisjoni ettepanekul.

3.0tsus
3.1.Anda Julia Kostina'Ie, sund. 21.01.1972 tahtajatult uurile neljatoaline korter aadressil 26
Juuli 7-32, Narvas, uldpinnaga 75,5 m", Perekonna koosseis - 9 inimest (abikaasa - Dmitri
Kostin, sund, 05.03.1973; tutar - Katrin Vasilas, sund. 04.11.1989; poeg - Vitali
Rubenkov, sund. 12.08.1999; poeg - Aleks Rubenkov, sund. 17.11.2000; poeg - Sander
Rubenkov, sund, 16.02.2004; poeg - Aleksei Kostin, sund, 05.09.2006; poeg - Timofei
Kostin, sund, 14.07.2007; poeg - Nikita Kostin, sund. 14.07.2007).
3.2.sA Narva Linnaelarnu solmida Julia Kostina'ga munitsipaaleluruumi uurileping.

4.Rakendussatted
4.I.sA Narva Linnaelamu teha korraldus teatavaks punktis 3.1 nimetatud isikutele.
4.2.Korraldus joustub seadusega satestatud korras.
4.3.Kaesolev korraldust voib vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva
jooksul arvates korralduse teatavakstegemise paevast,
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