
 

                                                                      

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від  26.11.2019                                                                                                    № 223 

 

 

Про зняття з квартирного обліку 

громадян, які потребують поліпшення  

житлових умов 

 

 У зв´язку з проведенням щорічної перереєстрації громадян, які перебувають на 

квартирному обліку, керуючись вимогами ст. 40 Житлового кодексу України, п. 26 

Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та надання їм 

житлових приміщень в Україні, враховуючи висновки громадської комісії з житлових 

питань при виконкомі міської ради (протокол від 08.11.2019 року) та ст. 30  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком Бурштинської міської ради,  

в и р і ш и в: 

         1.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області  Людкевич Катерину Андріївну у зв´язку з 

поліпшенням житлових умов (справа  № 23/2019); 
 

             2.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області  Мосорко (Стехну) Ірину Дмитрівну у зв´язку з 

поліпшенням житлових умов (справа  № 218/2019); 

             3.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області  Озарківа Богдана Михайловича у зв´язку з 

поліпшенням житлових умов (справа  № 32/2019); 
 

             4.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області  Стельмаха Владислава Ігоровича у зв´язку з 

поліпшенням житлових умов (справа  № 226/2019); 

            5.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області  Федоріва Михайла Тарасовича у зв´язку з 

поліпшенням житлових умов (справа  № 217/2019); 
 

            6.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області  Хромʹяк Віру Михайлівну у зв´язку з 

поліпшенням житлових умов (справа  № 55/2019); 
 

        7.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, в 

м. Бурштин Івано-Франківської області Мельника Володимира Михайловича у зв´язку з 

поліпшенням житлових умов (справа  № 212/2019); 
 

           8.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області  Швець Марію Іванівну у зв´язку з 

поліпшенням житлових умов (справа  № 146/2019); 
 

            9.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області Шершакову Світлану Тарасівну у зв´язку з 

поліпшенням житлових умов (справа  № 205/2019); 

 



 
 

          10.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області Габльовського Юрія Петровича у зв´язку з 

поліпшенням житлових умов (справа  № 101/2019); 

            11.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, в м. Бурштин Івано-Франківської області Сташківа Ярослава Михайловича 

(справа  № 46/2019 ) та виключити його із списку  квартирного обліку  громадян, що 

мають право  першочергового одержання житла у зв´язку з поліпшенням житлових умов 

(№10/2019); 
 

          12.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області Данилюк (Ткачівську) Марію Миколаївну у 

зв´язку з поліпшенням житлових умов (справа  № 3/2019); 
 

            13.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, в м. Бурштин Івано-Франківської області Шаган Олександру Володимирівну у 

зв´язку з поліпшенням житлових умов (справа  № 235/2019); 
 

            14.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, в м. Бурштин Івано-Франківської області Гутника Володимира Степановича у 

зв´язку з поліпшенням житлових умов (справа  № 79/2019); 
 

            15.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, в м. Бурштин Івано-Франківської області Наконечну Любов Олексіївну у зв´язку з 

поліпшенням житлових умов (справа  № 4/2019); 

           16.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області Навальну Марію Іванівну у зв´язку з 

поліпшенням житлових умов (справа  № 133/2019); 

           17.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області Петрів Ларису Володимирівну у зв´язку з 

поліпшенням житлових умов (справа  № 151/2019); 
 

          18.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області  Мартинів (Піндак) Катерину Василівну 

(справа  № 19/2019) та виключити її із списку  квартирного обліку  громадян, що мають 

право  першочергового одержання житла у зв´язку з поліпшенням житлових умов 

(№4/2019); 

         19.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області Петріва Богдана Володимировича у зв´язку з 

поліпшенням житлових умов (справа  № 8/2019); 
 

        20.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області Тимчук Лілію Євгенівну у зв´язку з 

поліпшенням житлових умов (справа  № 70/2019); 
 

         21.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області Романів Ольгу Михайлівну у зв´язку з 

поліпшенням житлових умов (справа  № 158/2019); 
 

        22.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області Романів (Лоус) Лідію Григорівну у зв´язку з 

поліпшенням житлових умов (справа  № 97/2019); 
 

         23.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області Михайлишина Степана Ілліча у зв´язку з 

поліпшенням житлових умов (справа  № 190/2019); 
 

         24.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області Матіїшина Івана Івановича у зв´язку з 

поліпшенням житлових умов (справа  № 207/2019); 



 

 
 

        25.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області Кухарську Галину Федорівну у зв´язку з 

поліпшенням житлових умов (справа  № 92/2019); 
 

        26.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області Іванишак Стефанію Семенівну у зв´язку з 

поліпшенням житлових умов (справа  № 123/2019); 
 

        27.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області Іванишак Надію Миколаївну у зв´язку з 

поліпшенням житлових умов (справа  № 33/2019); 
 

        28.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області Братуся Романа Івановича у зв´язку з 

поліпшенням житлових умов (справа  № 188/2019); 
 

        29.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області Дикунець Тамару Йосипівну у зв´язку з 

поліпшенням житлових умов (справа  № 128/2019); 
 

        30.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області Волошина Івана Семеновича у зв´язку з 

поліпшенням житлових умов (справа  № 48/2019); 
 

         31.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області Пархуця Миколу Филимоновича у зв´язку з 

поліпшенням житлових умов (справа  № 62/2019); 
 

         32.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області Мельника Андрія Михайловича у зв´язку з 

поліпшенням житлових умов (справа  № 136/2019); 
 

        33.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області Белоусову Ольгу Василівну у зв´язку із 

штучним погіршенням  житлових умов (справа  № 183/2019); 
 

          34.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області Данилів Катерину Петрівну у звʹязку із смертю 

останньої (справа  № 91/2019); 
 

          35.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

в м. Бурштин Івано-Франківської області Побуцького Олега Омеляновича (справа 

№159/2019) та виключити його із  списку  квартирного обліку  громадян, що мають право  

позачергового одержання житла ( №7/2019) у звʹязку із звільненням з роботи і виїздом на 

постійне місце проживання до іншого населеного пункту (довідка КО «Бурштинська 

ЦМЛ» № 220 від 24.10.2019 р). 

 

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

Кицелу Н. Ю. 

 

 

Міський голова                                                                 Роксолана Джура  

 

 


