
 

 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
   

Від 26 грудня 2018 р.                               м. Бурштин           № 278 

 

 

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 13.12.2018 року) громадської комісії з житлових питань виконком міської 

ради вирішив: 

1. Зняти з квартирного обліку за місцем проживання у виконкомі 

Бурштинської міської ради: 

- Кравчишина Івана Йосиповича, який був зареєстрований  у зв’язку  з зміною 

місця проживання, внаслідок чого відпали підстави для надання іншого житлового 

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

- Кліща Андрія Федоровича, який зареєстрований в с. Дем’янів, у зв’язку з 

невідповідністю пп. 2 п. 3 Постанови облвиконкому від 07.01.1985 р. № 2; 

- Баран Ларису Іванівну, яка була зареєстрована, у зв’язку з поліпшенням 

житлових умов (продаж), внаслідок чого відпали підстави для надання іншого житлового 

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

- Сухарського Володимира Романовича з сім’єю в складі 3 чол., який 

зареєстрований, у зв’язку з поліпшенням житлових умов,  

внаслідок чого відпали підстави для надання іншого житлового приміщення ( п.1 ч. 2 ст. 

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

- Кисельову Тетяну Валеріївну, яка зареєстрована, у зв’язку з поліпшенням 

житлових умов , внаслідок чого відпали підстави для надання іншого житлового 

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

- Зобків Віру Тарасівну з сім’єю в складі 4 чол., яка зареєстрована, у зв’язку з 

поліпшенням житлових умов , внаслідок чого відпали підстави для надання іншого 

житлового приміщення ( п.1 ч. 2 ст. 40  Житлового Кодексу Української  РСР, пп. 1 п. 26 

Правил); 

- Стебельського Анатолія Теодоровича, який був зареєстрований, у зв’язку  зі 

смертю. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Н.Ю. Кицелу. 

 

Міський голова                                                                               Роксолана Джура 



 


