
 

 

 
НА Д В І Р Н Я Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А  

І В А Н О - Ф Р А Н К І В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

В И К О Н А В Ч И Й      К О М І Т Е Т  
 

РІШЕННЯ 
 

від 04 листопада 2021 року        № 107 

 

Про зняття з квартирного обліку осіб з 

числа дітей-сиріт Яворського В.А., 

Юрченка Д.В. 

 

Розглянувши клопотання служби у справах дітей Надвірнянської міської ради  

щодо зняття з квартирного обліку осіб з числа дітей-сиріт у зв'язку з тим, що за рахунок 

субвенції з державного бюджету придбані житлові приміщення, керуючись ст.40 

Житлового кодексу України,  п.15 "Правилами обліку громадян,  які потребують 

поліпшення житлових умов… ", виконавчий комітет 

 

в и р і ш и в: 

 

1. Зняти квартирного обліку та виключити із списків осіб, які перебувають на 

квартирному обліку по Верхньомайданській сільській раді  (списки позачергового 

забезпечення житлом):  

- Яворського Василя Анатолійовича, 29.06.2002 року народження, зареєстрованого за 

адресою вул.Ю.Дутки 16, село Верхній Майдан, Надвірнянського району, Івано-

Франківської області, який згідно рішення виконавчого комітету Верхньомайданської 

сільської ради, Надвірнянського району, Івано-Франківської області № 185 від 10.12.2013 

року «Про створення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов» був 

взятий на квартирний облік, як особа з числа дітей позбавлених батьківського піклування 

з занесенням в списки позачергового забезпечення громадян житловим приміщенням на 

підставі пп.3 п. 46 «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов…»  у зв'язку набуттям права власності на житловий будинок за адресою: с. 

Вербовець, вул. Франка 26, Косівського району, Івано-Франківської області, та земельної 

ділянки за адресою: с. Вербовець, вул. Франка 26, Косівського району, Івано-Франківської 

області, який придбаний за рахунок грошової компенсації для придбання житла дітям – 

сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування (Підстава: витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 24.09.2021, 

реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна - 310519526236, витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 24.09.2021, 

реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна - 477207726236); 

 

2. Зняти квартирного обліку та виключити із списків осіб, які перебувають на 

квартирному обліку по Надвірнянській міській раді  (списки позачергового забезпечення 

житлом):  

- Юрченка Дениса Володимировича, 17.09.2000 зареєстрованого за адресою: с.Заріччя, 

вул. Коцюбинського,46, Надвірнянського району, Івано-Франківської області, який згідно 

рішення виконавчого комітету Надвірнянської міської ради «Про розгляд заяв громадян 

щодо взяття на квартирний облік за місцем проживання» №1 від 16.02.2017 був взятий на 

квартирний облік, як дитина-сирота з занесенням в списки позачергового забезпечення 

громадян житловим приміщенням на підставі пп.3 п. 46 «Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов…» у зв'язку набуттям права власності на 

квартиру за адресою: м.Надвірна, вул. Ломоносова, 18/46, Надвірнянського району, Івано-



Франківської області, яка придбана за рахунок грошової компенсації для придбання житла 

дітям – сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування (Підстава: витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 

05.10.2021, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна - 2472071026120) 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            Андрійович З.М.  

 

 


