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Проект  

рішення виконкому 

 

Від 18.05. 2016 року        № 121 

 

Про зняття з квартирного обліку 

за місцем проживання 

 

 Розглянувши подані документи, користуючись Житловим кодексом Української РСР та Правилами 

обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській 

РСР (надалі – Правила) враховуючи рекомендації (протокол від 19 квітня 2016 року,  05 травня 2016 року ) 

громадської комісії з житлових питань виконком міської ради вирішив: 

 

1. Зняти з квартирного обліку за місцем проживання у виконкомі Бурштинської міської 

ради: 

 

- Пантелєєва Миколу Миколайовича з сім’єю  в складі 2 чол.,  які проживають по вул.  Коновальця, у  

зв’язку з поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого 

приміщення (п. 1 ч.2  ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Сім’ю Мірохи Івана Йосиповича, який помер 13.12.2012 року, в складі 2 чол., які проживають по вул.  

Калуська, у  зв’язку з поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого 

жилого приміщення (п. 1 ч.2  ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Сливоцьку Ольгу Іванівну з сім’єю в складі 2 чол., які проживають по вул.  Калуська, у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Сім’ю Денеги Володимира Васильовича в складі 2 чол., які проживають по вул.  Міцькевича, у  зв’язку 

з поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Озарківа Андрія Михайловича з сім’єю в складі 3 чол., які проживають по вул.  Січових Стрільців, у  

зв’язку з поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого 

приміщення (п. 1 ч.2 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Коваль Наталію Дмитрівну з сім’єю в складі 2 чол., які проживають по вул.  Калуська, у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2  ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Яцика Григорія Васильовича з сім’єю в складі 3 чол., які проживають по вул.  С. Бандери, у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Татарин Катерина Михайлівна з сім’єю в складі 1 чол., яка проживають по вул.  В. Стуса, у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2  ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Дорошенко Марію Павлівну з сім’єю в складі 3 чол., які проживають по вул.  О. Басараб, у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2  ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Шумського Івана Васильовича з сім’єю в складі 3 чол., які проживають по вул.  В. Стуса, у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Черепій Галина Романівна з сім’єю в складі 2 чол., які проживають по вул. В. Стефаника, у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 
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- Акутіна В’ячеслава Станіславовича з сім’єю в складі 3 чол., які проживають по вул.  В. Стефаника, у  

зв’язку з поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого 

приміщення (п. 1 ч.2  ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Пугача Віктора Михайловича з сім’єю в складі 2 чол., які проживають по вул.  О. Басараб, у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2  ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Сім’ю Тичинської Єлізавети Петрівни в складі 1 чол., які проживають по вул.  В. Стуса, у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Савчин Оксану Михайлівну з сім’єю в складі 2 чол., які проживають по вул..В. Стуса, у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Рагулько Оксану Любомирівну з сім’єю в складі 1 чол., які проживають по вул.  В. Стуса, у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Попадюка Романа Івановича з сім’єю в складі 2 чол., які проживають по вул.  В. Стуса, у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Онуфрик Марію Федорівну з сім’єю в складі 1 чол., які проживають по вул.  О. Басараб, у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Сім’ю Куйбіди  Марії Василівни в складі 3 чол., які проживають по вул.  Калуська  , у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2  ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Сім’ю Кропельницької Ольги Степанівни в складі 3 чол., які проживають по вул.  В. Стефаника, у  

зв’язку з поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого 

приміщення (п. 1 ч.2 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Іваницьку Віру Михайлівну з сім’єю в складі 1 чол., які проживають по вул. В. Стуса, у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Дуну Сабіну Францівну з сім’єю в складі 1 чол., які проживають по вул.  В. Стуса, у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2  ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Гураль Анатолія  Євгенійовича з сім’єю в складі 2 чол., які проживають по вул.  С. Срільців, у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2  ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Васеленюк Інну Ігорівну з сім’єю в складі 3 чол., які проживають по вул.  С. Стрільців, у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Винник Анну Василівну з сім’єю в складі 4 чол., які проживають по вул.  С. Бандери, у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Боднара Володимира Івановича з сім’єю в складі 2 чол., які проживають по вул.  С. Бандери, у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Царевич Марію Іванівну з сім’єю в складі 4 чол., які проживають по вул.  Будівельників, у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Кохан Любов Михайлівну з сім’єю в складі 1 чол., які проживають по вул.  С. Стрільців 20 кв. 20, у  

зв’язку з поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого 

приміщення (п. 1 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Крамаренко Дарію Михайлівну з сім’єю в складі 3 чол., які проживають по вул.  С. Стрільців, у  зв’язку 

з поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 
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- Олексюк Марію Дмитрівну з сім’єю в складі 1 чол., які проживають по вул.  В. Стуса, у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2  ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Здепську Галину Володимирівну з сім’єю в складі 3 чол., які проживають по вул.  С. Стрільців, у  

зв’язку з поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого 

приміщення (п. 1 ч.2  ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Кулак Ольгу Степанівну з сім’єю в складі  3 чол., які проживають по вул.  В. Стуса, у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2  ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Жук  Олену Василівну з сім’єю в складі 1 чол., які проживають по вул.  С. Стрільців, у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Непорадного Івана Івановича з сім’єю в складі 2 чол., які проживають по вул.  В. Стуса, у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2  ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Крижалка Богдана Омеляновича з сім’єю в складі 1 чол., які проживають по вул.  В. Стуса, у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Малиновську Людмилу Брониславівну з сім’єю в складі 3 чол., які проживають по вул.  Енергетитків, у  

зв’язку з поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого 

приміщення (п. 1 ч.2  ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Загірного Андрія Валерійовича з сім’єю в складі 4 чол., які проживають по вул.  В. Стуса, у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Олійника Володимира Михайловича з сім’єю в складі 1 чол., який проживає по вул.  С.Бандери, у  

зв’язку з поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого 

приміщення (п. 1 ч.2  ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Сім’ю Римара Мирослава Васильовича, який помер 27.06.2012 року,  в складі 2 чол., які проживають по 

вул.  С. Стрільців 2 кв. 4, у  зв’язку з поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для 

надання іншого жилого приміщення (п. 1 ч.2 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 

Правил); 

- Саків Марію Іллівну з сім’єю в складі 3 чол., які проживають по вул.  Енергетиків, у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Сім’ю Прокопів Ольги Вікторівни в складі 2 чол., які проживають по вул.  О.Басараб, у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Попадюка Романа Івановича з сім’єю в складі 2 чол., які проживають по вул.  В. Стуса, у  зв’язку з 

поліпшення житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення 

(п. 1 ч.2 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Сім’ю Процик Орисі Іванівни в складі 1 чол., які проживають по вул.  В. Стуса,  у  зв’язку з поліпшення 

житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення (п. 1 ч.2 ст. 

40 Житлового кодексу Української РСР, пп. 1 п. 26 Правил); 

- Ковальчук  Ольгу Петрівну з сім’єю в складі 1 чол., яка була зареєстрована по вул. Шухевича, у  

зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до іншого населеного пункту  (п. 2 ч.2 ст. 40 

Житлового кодексу Української РСР, пп. 2 п. 26 Правил); 

- Панчій Ольгу Яківну з сім’єю в складі 1 чол., яка була зареєстрована по вул. В.Стуса, у  зв’язку з 

виїздом на постійне місце проживання до іншого населеного пункту  (п. 2 ч.2 ст. 40 Житлового кодексу 

Української РСР, пп. 2 п. 26 Правил). 

 

2. Залишити на квартирному обліку за місцем проживання у виконкомі Бурштинської 

міської ради: 
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-  Сім’ю Коваля Ігора Петровича в складі 3 чол., які проживають по вул.  С.Стрільців, оскільки 

Васеленюк Інна Ігорівна стверджує, що сама виховує двох дітей, бо батько – Коваль І. П. спільно з 

ними не проживає з 21.02.1996 року; 

- Бойчук Ольгу Ільківну з сім’єю в складі 3 чол., які проживають по вул.  С.Стрільців, у  зв’язку з тим, 

що нею було представлено довідку учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

-  Богун Марію Володимирівну з сім’єю в складі 2 чол., які проживають по вул.  В. Стуса, у  зв’язку з 

тим, що чоловік являється інвалідом; 

- Сім’ю Курган Надії Петрівни в складі 1 чол., які проживають по вул. В. Стуса, оскільки вона 

стверджує, що обидва її сини є учасниками АТО. 

 

3. Контроль за виконанням  даного рішення  покласти на заступника міського голови 

Кицелу Н. Ю.  

 

 

Міський голова                                                                 Роксолана Джура  


