
 

 

 

 

У к р а ї н а 

 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІ ТЕ Т  ШЕПЕТІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

 

РІШЕННЯ                                                                   
 

 

    від  ____ травня  2019  року                                  м. Шепетівка                                       №  ____ 

 

Питання  містобудування  

та  архітектури  
 

 

           Керуючись  ст. 40  Закону України «Про місцеве  самоврядування  в Україні»,  виконавчий  

комітет Шепетівської міської ради 

ВИРІШИВ: 
 

1. В  зв’язку  з розподілом  майна  по  пров. Гагаріна, 31 надати нову адресу  71/100 частині 

житлового будинку з належними до нього надвірними будівлями та земельній ділянці, кадастровий 

номер: 6810700000:01:008:0070,  що  належать  Бублей Зінаїді Миколаївні  відповідно до свідоцтва 

про право на спадщину за законом  серія ВСХ № 894246 від  13.07.2006 року  та державного акта на 

право власності на земельну ділянку, серія ЯМ № 639967 від 31.07.2012 року, а саме: пров. Гагаріна, 

31-а,  за  іншою 29/100 частиною житлового будинку  залишити адресу: пров. Гагаріна, 31. 

 

2. Внести зміни в пункт 4 рішення виконкому № 86 від 29.03.2019 року та викласти його в новій 

редакції: «В зв’язку з тим, що за адресою: Старокостянтинівське шосе, 22 

зареєстровано дві квартири під номером 8, надати нову адресу квартирі, яка 

належить на праві приватної спільної часткової власності Литвинюк Юлії 

Леонідівні та Берріос Людмилі Федорівні в рівних частках кожному, відповідно до 

свідоцтва про право власності на житло від 20.01.1994 року, а саме: 

Старокостянтинівське шосе, 22, квартира № 4». 

 

3. В зв’язку з об’єднанням двох земельних ділянок  площею 0,0730 га та площею 0,0550 га, які 

належать на праві приватної власності Тищуку Василю Вікторовичу відповідно до договорів 

купівлі-продажу земельних ділянок  від 08.08.2018 року, зареєстрованих в реєстрі за № 958 та № 959 

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

08.08.2018 року, індексний № 113684385 та №133688079, надати  адресу об’єднаній земельній 

ділянці, кадастровий номер: 6810700000:01:008:1348,  а саме: вул. Гончарова, 39. 
 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського  

голови  В.Б.Вихівського та начальника відділу містобудування та архітектури В.В. 

Донкова. 

 

 

Міський голова                                                   М. Полодюк 


