
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
Від 23.12.2021                                            м. Бурштин                                                      № 247 

 

 

 

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 09.12.2021 року) громадської комісії з 

житлових питань, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1.  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, як таких, що втратили право 

одержання жилих приміщень в зв'язку із смертю: : 

-  Квасія Володимира Ілліча, який був зареєстрований в м. Бурштині по вул. *** і який 

помер 01.10.2019р. (довідка виконкому №3300 від 03.11.2021р.). 

2.  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, як таких, що втратили право 

одержання жилих приміщень в зв'язку з поліпшенням житлових умов, в наслідок чого 

відпали підстави для надання іншого жилого приміщення: 

- Драбчук Світлану Іванівну, яка зареєстрована в м. Бурштин, вул. *** (довідка 

виконкому №3235 від 25.10.2021р.); 

- Іванів Надію Василівну, яка знята з реєстрації в м.Бурштин 10.02.2014р. (довідка 

виконкому №3263 від 03.11.2021р.); 

- Грицак Любов Іванівну, яка зареєстрована в м.Бурштин, вул. *** (довідка виконкому 

№3226 від 25.10.2021р.); 

-Липовецького Олександра Степановича, який зареєстрований в м. Бурштин, вул. *** 

(довідка виконкому №3281 від 03.11.2021р.); 



-Коваля Василя Романовича, який зареєстрований в м. Бурштин, вул. ***  (довідка 

виконкому №3230 від 03.11.2021р.); 

- Сапєгіну Наталію Ярославівну, яка зареєстрована в м. Бурштин, вул. *** (довідка 

виконкому №3283 від 03.11.2021р.): 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Івана Драгуна.  

  

  

Перший заступник міського  голови                                          Ростислав СТАСЬКО 

 

                              

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 


