
Проєкт рішення виконкому 

  

 

 

Від 17.09.2019р.                                                                                                № 1101 

  

 

 

Про виділення квартири по 

вул. Січових Стрільців, 10 кв. 14, м. Бурштин 

яка перебуває у власності територіальної 

громади м.Бурштин та с. Вигівка в особі 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл. 

  

 

      Керуючись Житловим Кодексом України, «Правилами обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

списком громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і станом 

на 01.01.2019р. перебувають на обліку для позачергового покращення житлових 

умов та рекомендації громадської комісії з житлових питань (протокол від 

09.09.2019 року), виконком міської ради вирішив: 

  

 

              1. Виділити квартиру №14 в багатоквартирному житловому будинку по 

вул. Січових Стрільців, 10 м.Бурштин загальною прощею 39,3 кв.м, житловою 

площею 23.9 кв.м. (двокімнатна квартира) сім'ї Береговської Надії Василівни, вдові 

покійного інваліда I групи, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

яка перебуває на  обліку для позачергового покращення житлових умов  з 

30.05.2006р., проживає по вул. Січових Стрільців,11 кв.5, склад сім'ї — 5 осіб ( з 

них двоє неповнолітніх дітей) 

 

          2. Видати ордер на  квартиру №14 в багатоквартирному житловому будинку 

по вул. Січових Стрільців, 10 м.Бурштин загальною прощею 39,3 кв.м, житловою 

площею 23.9 кв.м. (двокімнатна квартира) сім'ї Береговської Надії Василівни, вдові 

покійного інваліда I групи, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, 



яка перебуває на  обліку для позачергового покращення житлових умов в складі 5 

чол.: 

-  Береговська Надія Василівна — заявниця; 

- Береговський Орест Іванович — син; 

- Іванків Любов Василівна — дочка; 

- Бабічева Вікторія Вікторівна — внучка; 

- Бабічева Єва Олександрівна — правнучка. 

 

          3.  Враховуючи площу житлового приміщення, що перебуває у власності сім'ї 

Береговських (м. Бурштин, вул. Січових Стрільців, 11 кв. 5 ), зняти сім'ю 

Береговської Надії Василівни в складі 5 чол. з квартирного обліку громадян 

виконкому Бурштинської міської ради, що потребують покращення житлових умов 

та вилучити з списку обліку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи для позачергового покращення житлових умов у зв'язку з виділення 

квартири за адресою вул. Січових Стрільців, 10 кв. 14, м. Бурштин. 

 

          4. Контроль за виконанням  даного рішення  покласти на заступника міського 

голови Кицелу Н. Ю.  

  

  

Міський голова                                                                 Роксолана Джура 


