
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

Від 24.11.2021 року                                                                                        № 226 

м.Бурштин 

  

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 

05.11.2021 року) громадської комісії з житлових питань, виконком міської ради вирішив: 

 

1. Зняти із соціального квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов,  в м.Бурштин Івано- Франківської області: 

-  Шпакович Надію Іванівну ( у зв'язку з отриманням соціального житла, кімната № 6 вул. 

Будівельників, 2). 

2.  Відповідно до п.1 ст.40 Житлового кодексу України, п. 28 Правил обліку громадян, які 

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

виключити із списку квартирного обліку за місцем проживання у виконкомі Бурштинської 

міської ради громадян: 

- Сачинського Ігоря Зеновійовича, який був зареєстрований в м. Бурштині по вул. Василя 

Стуса, 19 кв. 39 у зв’язку зі смертю (довідка виконкому №3228 від 25.10.2021р.); 

- Дику Емілію Каролівну, яка була зареєстрована в м. Бурштині по вул. Василя Стуса, 3 

кв. 49 і у зв’язку зі смертю (довідка виконкому №3067 від 25.10.2021р.). 

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

громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР, виключити із списку квартирного обліку за місцем проживання у виконкомі 

Бурштинської міської ради громадян: 

- Гриціва Романа Васильовича, який був зареєстрований в м. Бурштині по вул. 

Будівельників, 2А кв. 29 і який 19.04.2021р. знятий з реєстрації в м. Бурштині в зв'язку з 

продажем квартири та вибуттям на постійне місце проживання в м.Калуш Калуського району 

Івано-Франківської області (довідка виконкому № 3063 від 25.10.2021р.). 

4.  Відповідно до п. 1 ст.40 Житлового кодексу України, пп.2 п. 26 Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР, виключити із списку квартирного обліку за місцем проживання у виконкомі 

Бурштинської міської ради громадян: 

- Емху Любомиру Іванівну, яка зареєстрована в м. Бурштин, (інформацію приховано), в 

зв'язку з поліпшенням житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого 

жилого приміщення; 



- Моментьєву Ірину Михайлівну, яка зареєстрована в м.Бурштин, (інформацію 

приховано), в зв'язку з поліпшенням житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для 

надання іншого жилого приміщення; 

- Канюку Сергія Олександровича, який зареєстрований в м.Бурштин, (інформацію 

приховано), в зв'язку з поліпшенням житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для 

надання іншого жилого приміщення; 

- Пецу Михайла Івановича, який зареєстрований в м. Бурштин, (інформацію приховано), 

в зв'язку з поліпшенням житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого 

жилого приміщення; 

-Крупу Марію Несторівну, яка зареєстрована в м. Бурштин, (інформацію приховано), в 

зв'язку з поліпшенням житлових умов, в наслідок чого відпали підстави для надання іншого 

жилого приміщення. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Драгуна І.О.. 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь АНДРІЄШИН 

 


