
 

У к ра їн а  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я                       

 

від  27 березня 2018 року        № 515 

 

Про приватизацію житлових 

приміщень (кімнат) в гуртожитку по 

вул. Раївська, 60 «А» в с. Рай  
 

Розглянувши заяви та подані документи гр. _________.,  гр. __________., 

гр. _______________ 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 року № 396 «Про затвердження 

Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 

гуртожитках у власність громадян», «Положення про порядок передачі  квартир 

(будинків), жилих приміщень у гуртожитках, що належать до комунальної 

власності територіальної громади    м. Бережани, сіл Лісники та Рай, у власність 

громадян», затвердженого рішенням виконавчого комітету Бережанської 

міської ради від 27.02.2018 року     № 489, керуючись ст. 30, ст. 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Бережанської міської ради  

В И Р І Ш И В: 

1. Надати дозвіл гр. ________________на приватизацію житлових 

приміщень -  кімнат №16, 17  в гуртожитку по вул. Раївська 60 «А» в    с. Рай  

Бережанської міської ради. 

1.1. Громадянці зазначеної в п.1  даного рішення для оформлення 

необхідних документів звернутися в Бережанське ОК  МБТІ. 

2. Надати дозвіл гр. ______________ та членам її сім’ї:   ___________ , на 

приватизацію житлових приміщень -  кімнат №18, 19  в гуртожитку по вул. 

Раївська 60 «А» в    с. Рай  Бережанської міської ради. 

2.1. Громадянам зазначеним в п.2 даного рішення для оформлення 

необхідних документів звернутися в Бережанське ОК  МБТІ. 

3. Надати дозвіл гр. ____________ та членам його сім’ї:   ____________, 

___________ , на приватизацію житлових приміщень -  кімнат №27, 28  в 

гуртожитку по вул. Раївська 60 «А» в    с. Рай  Бережанської міської ради. 



3.1. Громадянам зазначеним в п.3 даного рішення для оформлення 

необхідних документів звернутися в Бережанське ОК  МБТІ. 

4.  Контроль за виконанням цього рішення доручити заступнику міського 

голови Бойко М.І. 

 

 

Міський голова                                                                          В.Я. МУЗИЧКА 
 

        Загнійна І.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


