
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від  18.10.2017            №  201 

 

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 06.09.2017 року) громадської комісії з житлових питань виконком міської ради вирішив: 

  

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

ради:  

 

- Дяківа Володимира Васильовича, який був  зареєстрований по вул. ***, у зв'язку з виїздом 

на постійне місце проживання до іншого населеного пункту(м. Івано-Франківськ), 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); 

- Коп'як Галину Степанівну з сім'єю в складі 3 чол., які  були зареєстровані 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); 

- Когут Катерину Володимирівну з сім'єю в складі 4 чол., які були зареєстровані 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); 

- Гусар Наталію Олегівну з сім'єю в складі 2 чол., які були зареєстровані 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); 

- Васьків Івана Степановича, 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); 

- Микитку Олександра Григоровича, 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); 

- Кураш Ганну Степанівну з сім'єю в складі 3 чол., які були зареєстровані 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); 



- Войціцкого Володимира Івановича 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); 

- Ільківа Андрія Степановича, який проживає 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); 

- Дулика Ігора Остаповича 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); 

- Ковальчук Галину Іванівну з сім'єю в складі 3 чол., які проживають с. Вигівка  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); 

- Галак Ольгу Миколаївну з сім'єю в складі 1 чол., яка проживає 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); 

- Волочій Віту Степанівну, 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); 

- Медведя Олега Степановича 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); 

- Головко Галину Романівну 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); 

- Барабалюк Марію Миколаївну, яка проживає 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); 

- Барабалюк Ярослава Васильовича 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); 

- Гаракевича Михайла Мироновича 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). 

  

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

Кицелу Н. Ю.  

  

  

Міський голова                                                                 Роксолана Джура 

 

 


