
  

  

Бурштинська міська рада                                                                                                                             

Івано-Франківської області                                                                                                 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

                                          

Від  25.02.2021                                                                                                                                    №31 

Про ініціювання розірвання договору найму                                                                                                        

житла соціального призначення та виселення                                                                                    

громадян та членів їх сімей, що займають соціальне                                                                                 

житло з житлового приміщення без надання іншого                                                                            

житлового приміщення 

 

            Розглянувши Акт житлової комісії “Про фактичне проживання громадян, які мешкають у 

соціальному гуртожитку за адресою м.Бурштин, вул. Будівельників, 2” № 1 від 28.10.2020р. ,    

№1 від 04.02.2021р., №2 від 24.02.2021р., інформацію із поданих наймачами витягів із реєстру 

речових прав та заяв наймачів, враховуючи системні порушення правил користування житловим 

приміщенням соціального призначення, використовуючи його не за цільовим призначення 

(здача в найм), керуючись Законом України “Про житловий фонд соціального призначення” (ст. 

26,27), Постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008р. №682 про “Деякі питання 

реалізації Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”, враховуючи 

рекомендації (протокол від 02.11.2020 року та протокол  від 11.02.2021) громадської житлової  

комісії, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Задовільнити заяви наймачів та розірвати договори найму житла соціального призначення та 

виселити громадян, що займають соціальне житло і членів їх сімей з житлового приміщення без 

надання іншого житлового приміщення: 

- Перепічка Оксана Йосипівна (5 чол.); 

- Ковальчук Степан Іванович ( 1 чол.); 

- Проць Богдан Романович ( 1 чол.); 

- Сімора Володимир Олександрович ( 1 чол.); 

- Косінов Віталій Данилович  ( 1 чол.). 



 

  1. 1 Зобов'язати даних громадян: 

- оплатити комунальні послуги та здійснити оплату по договору — найму соціального житла; 

- знятись з місця реєстрації; 

- передати житлову кімнату.” 

2. Ініціювати розірвання договорів найму житла соціального призначення та виселення 

громадян, що займають соціальне житло і членів їх сімей з житлового приміщення без надання 

іншого житлового приміщення: 

- Пархуць Володимир Ярославович (1 чол.); 

- Драгун Михайло Петрович ( 1 чол.); 

- Онуфрик Роман Романович (1 чол.); 

- Багрій Ігор Іванович ( 1 чол.); 

- Ткачівський Руслан Васильович ( 1 чол.); 

- Шпакович Ольга Петрівна ( 1 чол.); 

- Борис Михайло Йосипович ( 1 чол.); 

- Мороз Мирон Павлович ( 1 чол.); 

- Мандзюк Володимир Миронович ( 1 чол.); 

- Афтанасів Микола Ярославович ( 1 чол.); 

- Вовкович Іван Михайлович ( 1 чол.); 

3. Уповноважити балансоутримувача КП “Житловик” (Шафран З.М.) вжити заходів щодо 

розірвання договорів найму житла соціального призначення, в тому числі подання позовів до 

суду про виселення вищевказаних осіб та членів їх сімей без надання іншого житлового 

приміщення.               

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Драгуна І.О.  

  

  

Міський голова                                                                                                      Василь Андрієшин 


