
 

                                                                      

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від  24.10.2019                                                                                                    № 204 

 

 

Про виключення із  списків  квартирного обліку за місцем  

проживання громадян, що мають право першочергового 

та позачергового одержання житла 

 

 Розглянувши подані документи, відповідно до Житлового кодексу України та 

Правил обліку  громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР (надалі – Правила), враховуючи рекомендації громадської 

комісії з житлових питань (протокол від 11 жовтня 2019 року) виконком міської ради 

вирішив: 

 

1. Відповідно до  ч. 5  ст. 40 Житлового кодексу України, п. 28 Правил  

виключити із  списку  квартирного обліку за місцем проживання у виконкомі 

Бурштинської міської ради громадян, що мають право  першочергового 

одержання житла , як таких, що втратили право одержання жилих приміщень 

в  зв’язку із смертю: 

- Загарука Любомира Васильовича, який  був зареєстрований в м. Бурштині по 

вул. Січових Стрільців і який помер (інформацію приховано); 

- Юган Олександру Михайлівну, яка була зареєстрована в м. Бурштині по вул. 

Коновальця і яка померла (інформацію приховано); 

- Бакай Лілію Степанівну, яка була зареєстрована в м. Бурштині по вул. Шухевича, 

і яка померла(інформацію приховано); 

Гордійчука Григорія Матвійовича, який  був зареєстрований в м. Бурштині по 

вул. Василя Стуса і який помер (інформацію приховано); 

- Снак Тетяну Михайлівну,  яка була зареєстрована в м. Бурштині по вул. 

Шухевича і яка померла (інформацію приховано); 

-  Вульчин Орисю Іванівну,  яка була зареєстрована в м. Бурштині по вул. В. 

Стуса і яка померла (інформацію приховано); 

-  Корчинського Богдана Володимировича, який був зареєстрований в м. 

Бурштині по вул. С.Бандери і який помер(інформацію приховано); 

 

2. Відповідно до  п. 2  ч. 2   ст. 40 Житлового кодексу України, п.п. 2  п. 26 

Правил  виключити із  списку  квартирного обліку за місцем проживання у 

виконкомі Бурштинської міської ради громадян, що мають право  

першочергового одержання житла, як таких, що втратили право одержання 

жилих приміщень в  зв’язку із виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту: 

 

- Траско Марію Михайлівну, яка була зареєстрована в м. Бурштині по вул. 

Калуській і яка знята з реєстрації в м. Бурштині в звʹязку з вибуттям  на постійне 

місце проживання в (інформацію приховано); 

 



- Наместнікову Тетяну Миколаївну, яка була зареєстрована в м. Бурштині по вул. 

Василя Стуса, знята з реєстрації в м. Бурштині в звʹязку з продажею кімнати та 

вибула на постійне місце проживання в (інформацію приховано); 

- Демчишина Віктора Івановича,  який був  зареєстрований в м. Бурштині по вул. 

Шухевича в звʹязку  з вибуттям  на постійне місце проживання в (інформацію 

приховано); 

 

3. Відповідно до  п. 2  ч. 2   ст. 40 Житлового кодексу України, п.п. 2  п. 26 Правил  

виключити із  списку  квартирного обліку за місцем проживання у виконкомі 

Бурштинської міської ради громадян, що мають право  позачергового одержання 

житла, як таких, що втратили право одержання жилих приміщень в  зв’язку із 

виїздом на постійне місце проживання до іншого населеного пункту: 

 

- Пархуця Ігора Миколайовича,  який був  зареєстрований в м. Бурштині по вул. 

Шухевича і який  знятий з реєстрації в м. Бурштині в звʹязку  з вибуттям  на постійне 

місце проживання в (інформацію приховано). 

       

4.   Контроль за виконанням  даного рішення  покласти на заступника міського 

голови Кицелу Н. Ю.  

 

 

 

Перший заступник  

міського голови      Володимир Гулик 


