
 

У країна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н НЯ 
 

від 06 червня 2018 року                           № 567 
 

Про розгляд заяви гр. ______________  

 
Розглянувши заяву гр. _____________  від 08.05.2018року за вх. №Б-584 

від 11.05.2018 року, та  копії поданих документів, враховуючи рішення 

виконавчого комітету міської ради №340 від 26.07.2017 року «Про 

встановлення факту проживання в кімнатах гуртожитку по вул. Раївська,60 «А» 

в с. Рай Бережанської міської  ради»,   акт комісії № 1 від 13.07.2017року,  акт 

комісії № 2 від 15.08.2017року, акт комісії № 3 від 15.09.2017 року, акт комісії 

№ 4 від 17.10.2017 року, акт комісії № 5  від 15.11.2017року, акт комісії № 6 від 

20.12.2017 року, лист  Бережанського міського комунального підприємства 

«Господар» від  30.05.2018 року №131, керуючись Законами України «Про 

забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Положенням про порядок передачі 

квартир(будинків), жилих приміщень у гуртожитку у власність громадян», 

затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України від 16.12.2009 року № 396, виконавчий комітет 

Бережанської міської ради,  

В И Р І Ш И В: 

1. Заяву гр. _____________ від 08.05.2018року за вх. №Б-584 від 11.05.2018 

року прийняти до відома. 

2. Відмовити гр. _____________  у наданні дозволу  на приватизацію 

кімнати  №___ в гуртожитку по вул. Раївська, 60 «А» в с. Рай Бережанської 

міської ради  з наступних підстав: 

- не  здійснення гр. ______________  фактичного вселення  у вказану  

кімнату №____  в 30 денний термін після отримання ордера № 23 серія БМР; 

- здійснення фактичного заселення та встановлення факту постійного 

проживання в кімнаті №___ гр. __________ та членів його сім’ї  (ордер №17 від 

29.09.2005 року); 

- відсутність документального підтвердження факту проживання у 

гуртожитку протягом тривалого часу (ч.1ст.1 та п.15 ст.1 ' Закону України «Про 

забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»); 



3. Відмовити гр. ___________   у наданні дозволу  на приватизацію кімнати  

№ 25 в гуртожитку по вул. Раївська, 60 «А» в с. Рай Бережанської міської ради  

з наступних підстав: 

- ордер на вселення в житлову кімнату №___ – не видавався; 

- відсутність документального підтвердження факту проживання у 

гуртожитку протягом тривалого часу (ч.1ст.1 та п.15 ст.1 ' Закону України «Про 

забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»); 

- чинність  рішення виконавчого комітету міської ради   №490 від 

27.02.2018року «Про розгляд заяви гр. __________»  щодо надання житла для 

тимчасового проживання»; 

- направлення на розгляд Бережанського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції України в Тернопільській області листа за 

№873/03-12 від 14.05.2018 року щодо проведення перевірки по факту 

самовільного захоплення житлового приміщення – кімнати №___ в гуртожитку 

по вул. Раївська, 60 «А» в с. Рай Бережанської міської ради та притягнення 

винних осіб до відповідальності. 

4. Дане рішення направити до відома гр. ____________. 

5. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику 

міського голови Адамовичу П.П. 

 

 

Міський  голова                 В.Я.  МУЗИЧКА  
 
         Загнійна І.В. 

 


