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Від 26.01.2017                                                                                       № 6 

 

 

Про зняття з  квартирного обліку 

за місцем проживання 

 
Розглянувши подані матеріали  про зняття з квартирного обліку за місцем 

проживання у виконкомі міської ради сім'ї Калини Теклі Степанівни, Посвалюка 

Василя Івановича, Ватраль Марії  Іванівни, Фітковської Галини Дмитрівни, Пелих 

Марії Йосипівни, Івасишин Ярослави Ярославівни, Карашецького Степана 

Федоровича, Федорняка Івана Омельяновича, Сапати Ольги Миколаївни., 

відповідно до Житловогог кодексу України, «Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов і надання їм жилих  приміщень в Українській РСР», 

врахувавши рекомендації громадської житлової комісії (протокол  від 20.12.2016р.), 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет  вирішив: 

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

- сім'ю Калини Теклі Степанівни,  в складі 2 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); 

- сім'ю Посвалюка Василя Івановича,  в складі 2 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); 

- сім'ю Ватраль Марії Іванівни,  в складі 2 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); 

- сім'ю Фітковської Галини Дмитрівни,  в складі 4 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); 

- сім'ю Пелих Марії Йосипівни,  в складі 4 чол., які  були зареєстровані по вул. 

************, у зв'язку з продажем квартири 29.02.2008р., 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 Івасишин Ярослави Ярославівни,  в складі 4 чол., які  були зареєстровані по вул. 

************ та виписані в с. Козарі 02.07.2003р., 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); 

 



 

 

- сім'ю Карашецького Степана Федоровича,  в складі 1 чол., який був зареєстрований по 

вул. ************, який помер 21.08.2011р., 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 Федорняка Івана Омельяновича,  в складі 2 чол., які були зареєстровані по вул. 

************, але на даний час виписані за даною адресою, 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 Сапати Ольги Миколаївни,  в складі 4 чол., які   були зареєстровані по вул. 

************, але на даний час виписані за даною адресою, 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 

 

 

 

 

 


