
 

                                                                      

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

від  23.06.2016                                                                                                   № 122 

 

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 27.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:  

 - сім'ю Синишина Івана Дмитровича, який помер 06.12.2012р.,  в складі 3 чол., які  

зареєстровані по вул. *********, у зв'язку з поліпшенням 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); 

- Антошків Любов Олексіївну з сім'єю в складі 3 чол., які проживають по вул. 

************, у зв'язку з поліпшенням 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); 

- Руданець Анну Йосифівну з сім'єю в складі 2 чол., які проживають по вул. ***********, 

у зв'язку з поліпшенням 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); 

- Кайдан Катерину Дмитрівну з сім'єю в складі 2 чол., які проживають по вул. **********, 

у зв'язку з поліпшенням 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); 

- Іванова Михайла Миколайовича з сім'єю в складі 3 чол., які проживають по вул. ******, 

у зв'язку з поліпшенням 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); 

- Міку Анатолія Олександровича з сім'єю в складі 4 чол., які проживають по вул. *******, 

у зв'язку з поліпшенням 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 Литвиняка Олексія Михайловича  в складі 1 чол., які проживають по вул. *******, 

у зв'язку з поліпшенням 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); 

- Мудрого Михайла Васильовича з сім'єю в складі 1 чол., які проживають по вул. ******, 

у зв'язку з поліпшенням 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); 

 



 

 

- Стельмащука Василя Юрійовича з сім'єю в складі 4 чол., які проживають по вул. ******, 

у зв'язку з поліпшенням 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); 

- Марцінів Надію Орестівну з сім'єю в складі 3 чол., які проживають по вул. ***********, 

у зв'язку з поліпшенням 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); 

- Чиж Галину Миколаївну з сім'єю в складі 1 чол., які проживають по вул. *************, 

у зв'язку з поліпшенням 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); 

- Пушку Галину Юріївну з сім'єю в складі 4 чол., які проживають по вул. *************, 

у зв'язку з поліпшенням 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); 

- Копченову Ганну Остапівну з сім'єю в складі 1 чол., які проживають по вул. **********, 

у зв'язку з поліпшенням 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); 

- Лаврів Галину Степанівну з сім'єю в складі 3 чол., які проживають по вул. ***********, 

у зв'язку з поліпшенням 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); 

- Кутинську Софію Петрівну з сім'єю в складі 2 чол., які проживають по вул. **********, 

у зв'язку з поліпшенням 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); 

- Курмана Івана Миколайовича з сім'єю в складі 3 чол., які проживають по вул. *********, 

у зв'язку з поліпшенням 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 Цюрко Петра Васильовича в складі 1 чол., які проживають по вул. *************, 

у зв'язку з поліпшенням 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); 

- Кривенко Ігора Миколайовича з сім'єю в складі 3 чол., які проживають по вул*********, 

у зв'язку з поліпшенням 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 Куцої Олени Юріївни  в складі 3 чол., які проживають по вул. *****************, 

у зв'язку з поліпшенням 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); 

- Ігоніна Романа Вікторовича з сім'єю в складі 3 чол., які проживають по вул. **********, 

у зв'язку з поліпшенням 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); 

- Загородного Михайла Марковича з сім'єю в складі 3 чол., які проживають по вул. *****, 

у зв'язку з поліпшенням 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); 

- Овсієнко Марину Степанівну з сім'єю в складі 4 чол., які проживають по вул. *********, 

у зв'язку з поліпшенням 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); 

 



 

 

- Даляк Наталію Степанівну з сім'єю в складі 4 чол., які проживають по вул. ***********, 

у зв'язку з поліпшенням 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); 

- Гелету Петра Михайловича з сім'єю в складі 3 чол., які проживають по вул. **********, 

у зв'язку з поліпшенням 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 Галамаги Дмитра Лук'яновича  в складі 3 чол., які проживають по вул. *********, 

у зв'язку з поліпшенням 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); 

- Васильків Марію Юріївну з сім'єю в складі 3 чол., які проживають по вул. ***********, 

у зв'язку з поліпшенням 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 Куцої Руслани Михайлівни в складі 3 чол., які проживають по вул. ************, 

у зв'язку з поліпшенням 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); 

-  Должикову Людмилу Володимирівну з сім'єю в складі 3 чол., які проживають по вул. 

*********, у зв'язку з поліпшенням 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 Поліщук Ярослави Богданівни в складі 4 чол., які проживають по вул. **********, 

у зв'язку з поліпшенням 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); 

- Богун Марію Володимирівну з сім'єю в складі 2 чол., які проживають по вул. *********, 

у зв'язку з поліпшенням 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). 

 

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

міської ради: 

 - Сташків Ганну Костянтинівну з сім'єю в складі 3 чол., які  зареєстровані по вул. ******, 

у зв’язку з тим, що у неї на утриманні знаходиться син, Сташків Богдан Миколайович, 

19.04.1992 р.н, дитина-інвалід ІІІ групи інвалідності; з чоловіком, Сташківим Миколою 

Івановичем шлюб розірвано, однак проживають в одному приміщенні. 

  

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

Кицелу Н. Ю.  

 

 

 

Перший заступник 

міського голови     Володимир Гулик 

 

 


