
 
 

УКРАЇНА 

БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 121 

15.03.2021 року                                

м. Бібрка  

Про взяття (перереєстрацію) громадян, потребуючих поліпшення житлових 

умов,  які були прийняті при виконавчому комітеті Ланівської сільської 

ради, на квартирний облік потребуючих поліпшення житлових умов при 

виконавчому комітеті Бібрської міської ради 

 

      Розглянувши листа старости сіл Лани, Благодатівка, Гончарів, Любешка, Серники,  

Р.Б.Ястремського щодо взяття (перереєстрацію) до виконавчого комітету Бібрської 

міської ради на квартирний облік із збереженням попереднього часу перебування на 

квартирному обліку – громадян, потребуючих поліпшення житлових умов,  які були 

прийняті при виконавчому комітеті Ланівської сільської ради (рішення виконавчого 

комітету №43 від 13.10.2011 року, рішення виконавчого комітету №46 від 16.11.2011 

року, рішення виконавчого комітету №9 від 11.05.2017 року) та подані матеріали, 

керуючись Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», 
п.31, п.32, п.44 п.46, п.26, Постанови «Про затвердження правил обліку громадян, які 

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

РСР», ст.19 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», ст.30 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ: 

 

1. Рішення виконавчого комітету Бібрської міської ради №184 від 21.07.2020 року, 

№185 від 21.07.2020 року, №188 від 21.07.2020 року, №189 від 21.07.2020 року 

вважати такими, що втратили чинність. 

2. Взяти (перереєструвати) до виконавчого комітету Бібрської міської ради на 

квартирний облік із збереженням попереднього часу перебування на квартирному 

обліку, до загальної черги та включення їх до списку осіб, які користуються правом 

позачергового, першочергового отримання житла – громадян, потребуючих 

поліпшення житлових умов,  які були прийняті при виконавчому комітеті Ланівської 

сільської ради ( рішення виконавчого комітету №43 від 13.10.2011 року, рішення 

виконавчого комітету №46 від 16.11.2011 року, рішення виконавчого комітету №9 від 

11.05.2017 року ) (Додаток 1). 

3. Зняти учасника бойових дій Мазовського Тараса Петровича з соціального 

квартирного обліку, при колишній Ланівській сільській раді (рішення виконавчого 

комітету Ланівської сільської ради №9 від 11.05.2017 року) у зв’язку із забезпеченням 

житлом та переїздом на постійне місце проживання до іншого населеного пункту 

(м.Львів, вул.Дністерська, 3/50). 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Бібрської міської ради  С.З.Охримович. 
  

        Бібрський міський голова                                Р.Я.Гринус 
 



                                                                                            Додаток №1  
                                                                                       до рішення виконавчого комітету 

                                                                    Бібрської міської ради  
                                                                          від 15.03.2021 року №121  

С П И С О К 

Громадян, які були прийняті на квартирний облік при виконавчому комітеті 

Ланівської сільської ради, взятих на квартирний облік із збереженням попереднього 

часу перебування на квартирному обліку до загальної черги та включення їх до 

списку осіб, які користуються правом позачергового, першочергового отримання 

житла при виконавчому комітеті Бібрської міської ради 

 

- Комар Денис Федорович, 26.06.2003 р.н., зареєстрований в с. Любешка вул. 

Шевченка № 43, склад сім’ї 1 чол., рішення виконавчого комітету Ланівської сільської 

ради №43 від 13.10.2011р., на підставі п.15, п.46 (3) Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР. 
- Сенишин Степан Олександрович, 17.06.2002 р.н., зареєстрований в с. Великі 

Глібовичі вул. Привокзальна № 4, склад сім’ї 1 чол., рішення виконавчого комітету 

Ланівської сільської ради №43 від 13.10.2011р., на підставі п.15, п.46 (3) Правил обліку 

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

Українській РСР. 
- Сенишин Михайло Олександрович, 14.03.2005 р.н., зареєстрований в с. Великі 

Глібовичі вул. Привокзальна № 4, склад сім’ї 1 чол., рішення виконавчого комітету 

Ланівської сільської ради №43 від 13.10.2011р., на підставі п.15, п.46 (3) Правил обліку 

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

Українській РСР. 
- Сушиняк Іван Іванович, 09.11.2000 р.н., зареєстрований в с. Серники вул. Зелена 

№ 95, склад сім’ї 1 чол., рішення виконавчого комітету Ланівської сільської ради №43 від 

13.10.2011р., на підставі п.15, п.46 (3) Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР. 
- Добрянська Ганна Теодорівна, 19.12.2003 р.н., зареєстрована в с. Любешка вул. 

Шевченка № 58, склад сім’ї 1 чол., рішення виконавчого комітету Ланівської сільської 

ради №46 від 16.11.2011р., на підставі п.15, п.46 (3) Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень вУкраїнській РСР. 
- Ковальов Богдан Миколайович, 28.10.1991 р.н., зареєстрований в с. Серники вул. 

Вальова № 6, склад сім’ї 3 чол., рішення виконавчого комітету Ланівської сільської ради 

№9 від 11.05.2017р., на підставі п.15, п.44 (4) Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР. 
- Костів Михайло Олегович, 08.09.1963 р.н., зареєстрований в с. Любешка вул. 

Б.Шевченка № 32, склад сім’ї 3 чол., рішення виконавчого комітету Ланівської сільської 

ради №9 від 11.05.2017р., на підставі п.15, п.44 (4) Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР. 
- Чижишин Петро Григорович, 16.04.1981 р.н., зареєстрований в с. Серники вул. 

Зелена № 141, склад сім’ї 2 чол., рішення виконавчого комітету Ланівської сільської ради 

№9 від 11.05.2017р., на підставі п.15, п.44 (4) Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР. 
- Андрійчук Володимир Іванович, 15.07.1989 р.н., зареєстрований в с. Любешка 

вул. Зарічна № 47, склад сім’ї 1 чол., рішення виконавчого комітету Ланівської сільської 

ради №9 від 11.05.2017р., на підставі п.15, п.44 (4) Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР. 
- Гузар Ігор Андрійович, 22.02.1992 р.н., зареєстрований в с. Лани вул. Гончарівка 

№ 46, склад сім’ї 3 чол., рішення виконавчого комітету Ланівської сільської ради №9 від 

11.05.2017р., на підставі п.15, п.44 (4) Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР. 
 

Керуючий справами (секретар)  
виконавчого комітету                                                                 С.З.Охримович 


