
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від  18.10.2017            №  200 

 

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 06.10.2017 року) громадської комісії з житлових питань виконком міської ради вирішив: 

  

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

ради: 

  

- Кухарську Тетяну Петрівну, яка була  зареєстрований по вул. ***, у зв'язку з зміною місця 

проживання, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення (п.2 

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

- Назаркевича Євгенія Володимировича, який  був зареєстрований по вул. ***, у зв'язку з 

зміною місця проживання, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого 

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

- Петрика Ігора Володимировича, який  був зареєстрований по вул. ***, у зв'язку з 

поліпшенням житлових умов (продаж), 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); 

- Скиданчука Василя Михайловича, який був зареєстрований по вул. ***, у зв'язку з 

поліпшенням житлових умов (продаж), 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); 

- Неместнікову Іванну Григорівну, яка була зареєстрований по вул. ***, у зв'язку з 

поліпшенням житлових умов (продаж), 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); 

- Синишин Лесю Богданівнуз сім'єю в складі 4 чол., яка зареєстрована 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); 

- Кобель Марію Миколаївну, яка зареєстрована 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); 

- Сопільняка Богдана Сергійовича з сім'єю в складі 3 чол., який зареєстрований 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); 

- Нарівну Поліну Миколаївну, яка зареєстрована 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); 



- Чачунь Лесю Ярославівну, яка була зареєстрована по вул. ***, у зв'язку з поліпшенням 

житлових умов (продаж), 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); 

- Насалик Зіновію Іллівну., яка зареєстрована 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); 

- Русиняка Нестора Павловича, який зареєстрований  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.       Контроль за виконанням  даного рішення  покласти на заступника міського голови 

Кицелу Н. Ю.  

  

  

Міський голова                                                                 Роксолана Джура 

 

 
 


