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Munitsipaaleluruumi aadressil Voidu prospekt 8-43
Narvas iiiirile andmine

1. Asjaolud ja menetluse kaik
Narva linna ornandis olev kahetoaline korter iildpinnaga 40,1 rn 2 aadressil Voidu prospekt 8-43
Narvas on kaesoleval ajal asustarnata ja Narva Linnavalitsuse 21.10.2009.a korraldusega
nr 1220-k tunnistatud v60randarnisele rnittekuuluvaks.

Narva Linnavalitsuse eluasernekornisjoni poole poordus Tatjana Baljabkina sUnd. 21.01.1978,
avaldusega ternale ja terna perekonnale kahetoalise rnunitsipaaleluruurni aadressil Voidu
prospekt 8-43, Narva UUrile andrniseks.
Tatjana Baljabkina'l on 2 last (tUtar - Erika Baljabkina, sUnd. 15.07.1998; poeg - Nikita
Baljabkin, sUnd. 13.09.2007). Tatjana Baljabkina koos lastega elavad rnunitsipaaleluruurnis
aadressil Rakvere tanav 91-91 Narvas, elarnispinnaga 13,6 rn 2 • Antud juhul tuleb Uhe inirnese
kohta vahern kui 6 rn2 elarnispinda.
21.05.2008 a. avalduse alusel voeti Tatjana Baljabkina perekond elarnistingirnuste parandarnist
vajavate isikute jarjekorra nirnekirja kui Uksikerna. Vastavalt Munitsipaaleluruurnide UUriIe
andrnise ja kasutarnise korra § 21 loikele 1 loetakse elarnistingirnuste parandarnist vajavate
isikutena arvele voetud isikud alates 01.07.2009 rnunitsipaalkorteri UUrirnist taotlevate
isikutena arvele v6etuks vastavalt avalduse/taotluse esitarnise kuupaevale
Antud kUsirnus oli arutusel Narva Linnavalitsuse eluasernekornisjoni 15.l0.2009a. istungil.
K6iki asjaolusid arvesse vottes otsustati rahuldada Tatjana Baljabkina avaldus ja teha Narva
Linnavalitsusele ettepanek anda Tatjana Baljabkina'le ja terna perekonnaliikrnetele tahtajatult
UUriIe kahetoaline rnunitsipaaleluruurn aadressil Voidu prospekt 8-43, Narvas.
Tatjana Baljabkina on rnunitsipaaleluruurni UUriIe andrnise tingirnustega tutvunud ja on
nendega nous.

2. Oiguslikud alused
Narva Linnavolikogu 23.12.2004. a rnaaruse nr 61/47 "Narva linna ornandis olevate
eluruurnide valdarnise, kasutarnise ja kasutarnise korra" punkti 10.1 kohaselt v6ib Narva linna
ornandis olevad rnunitsipaaleluruurnid vastavalt Linnavolikogu poolt kehtestatud korrale anda
isikutele UUrile rnunitsipaaleluruurni UUriIepingu alusel, kusjuures sellisel juhul votab otsuse
UUrileandrnise kohta vastu Narva Linnavolikogu, kui see oigus ei ole antud Narva
Linnavalitsusele.

Narva Linnavolikogu 18.06.2009 a. maaruse nr 23 "Munitsipaaleluruumide ililrile andmise ja
kasutamise korra" § 3 19 4 punkti 1 kohaselt antakse munitsipaaleluruumid ililrile
munitsipaalkorteri ililrimist taotlevatele arvelevoetud isikutele. Sama korra § 3 loike 3 kohaselt
antakse munitsipaaleluruumid ililrile jarjekorra alusel ning vastavalt § 13 loikele 1 otsustuse
munitsipaaleluruumi ililrile andmise kohta, valja arvatud kaesoleva paragrahvi loikes 3
nimetatud juhul, votab vastu Narva Linnavalitsus eluasemekomisjoni ettepanekul.
3.0tsus
3.1 Anda Tatjana Baljabkina'le, silnd. 21.01.1978 tahtajatult iltirile kahetoaline korter
aadressil Voidu prospekt 8-43, Narvas, tildpinnaga 40,1 m 2 • Perekonna koosseis - 3 inimest
(tlitar - Erika Baljabkina, stind. 15.07.1998; poeg - Nikita Baljabkin, stind. 13.09.2007).
3.2 SA Narva Linnaelamu solmida Tatjana Baljabkina'ga munitsipaaleluruumi titirileping
punktis 3.1. nimetatud tahtajaks.
3.3 Tatjana Baljabkina peab solmima munitsipaaleluruumi Voidu prospekt 8-43 Narvas
titirilepingu 15 kalendripaeva jooksul arvates tema teavitamisest otsuse vastuvotmisest.
Juhul, kui tema ei kasuta maaratud tahtaja jooksul oma titirilepingu solmimise oigust,
kaotab ta lepingu solmimise ja eluruumi titirimise oiguse ning voetakse
munitsipaaleluruumi titirimist taotleva isikuna arvelt maha.
4. Rakendussatted
4.1 SA Narva Linnaelamu teha korraldus teatavaks punktis 3.1 nimetatud isikutele.
4.2 Korraldus joustub seadusega satestatud korras.
4.3 Korraldust voib vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksul arvates
Narva Linnavalitsuse poolt korralduse teatavakstegemise paevast.

---,

,/

'I

/
, / " } ...·,vl

~

Tarmo Tammiste
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretar

