
 
 

У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 21 грудня  2018  року                           №  758 
 

Про розгляд заяви гр. ____________. 

  

Розглянувши заяву гр. _________________ та додані документи на 

приватизацію житлових приміщень (кімнат) в гуртожитку за адресою вул. 

Раївська, 60«А» кімн. № 1, 2 в с. Рай Бережанської міської ради, з метою 

реалізації рішення сесії міської ради від 22.02.2018 року № 868 «Про 

визначення статусу гуртожитку по вул. Раївська, 60«А» в с. Рай, та для 

організації процесу передачі виконавчим комітетом міської ради житлових 

приміщень (кімнат), що належать до комунальної власності територіальної 

громади м. Бережани, сіл Лісники та Рай (Свідоцтво про право власності САС 

№ 366473 від 12.10.2010 р) у власність громадян, на підставі законів України 

«Про приватизацію державного житлового фонду», «Про забезпечення 

реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», наказу Міністерства з 

питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 р. № 396 

«Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), 

жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян», «Положення про орган 

приватизації житлового фонду (в тому числі гуртожитків), щодо об’єктів, які 

перебувають на балансі та у власності територіальної громади міста Бережани, 

сіл Лісники та Рай», затвердженого рішенням виконавчого комітету від 

11.10.2018 року № 690, ст.ст. 30, 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

В И Р І Ш И В: 

1. Присвоїти адресу кімнатам в гуртожитку по вул. Раївська, 60«А» в         

с. Рай (Бережанської міської ради), які підлягають приватизації, а саме: 

кімнатам № 1, 2 головного кімнатонаймача  _____  – кімната № 1 (1-1, 1-2). 

2. Виключити з нумерації кімнат в гуртожитку по вул. Раївська, 60«А» в    

с. Рай (Бережанської міської ради) кімнату № 2. 

3. Прохання наймача ____________ щодо приватизації житлових 

приміщень (кімнат) в гуртожитку за адресою вул. Раївська, 60«А» кімната №1 

(1-1, 1-2) с. Рай, задовольнити і передати вказані житлові приміщення (кімнати) 

в гуртожитку у приватну власність____________________.  



4. Затвердити розрахунок вартості надлишкової загальної площі житлових 

приміщень (кімнат) у гуртожитку, що приватизуються (додається). 

5.  Комісії з прийняття та розгляду заяв про передачу квартир (будинків), 

жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах у власність 

громадян оформити свідоцтво про право власності та зареєструвати у книзі 

реєстрації квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у 

комунальних квартирах, що належать громадянам на праві приватної (спільної 

сумісної, спільної часткової) власності. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Адамовича П.П. 

 

 

 Міський  голова                         В.Я.  МУЗИЧКА  
 


