
 

 

 

 

 

У к р а ї н а 

 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІ ТЕ Т  ШЕПЕТІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

 

РІШЕННЯ                                                                   
 

 

    від  ___   серпня 2019  року                                  м. Шепетівка                                       №  ____ 

 

Питання  містобудування  

та  архітектури  
 

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

Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 року № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської 

діяльності » виконавчий  комітет Шепетівської міської ради 

ВИРІШИВ: 
 

1. У  зв’язку  із розподілом  майна  по  пров. Максима Коваля, 26  в м. Шепетівка, Хмельницької 

області змінити  адресу  54/100 частині домоволодіння,  що належить на праві приватної спільної 

часткової власності Шацькій Валентині Володимирівні відповідно до  витягу про державну 

реєстрацію прав від 07.09.2011 року № 31220289 та витягів з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.01.2019 року, індексний №154429897 та  від 

12.07.2019 року, індексний №173655825 на адресу: Хмельницька область, м. Шепетівка, провулок 

Максима Коваля, 26-в; 

змінити  адресу  46/100 частині домоволодіння,  що належить на праві приватної спільної часткової 

власності Літвінчуку Петру Володимировичу відповідно до витягу про державну реєстрацію прав 

від 07.09.2011 року, № 31219721 та договору дарування частки в праві спільної часткової власності 

на жилий будинок від 12.07.2019 року, зареєстрованого в реєстрі під № 1052  на адресу: 

Хмельницька область,  м. Шепетівка,  провулок  Максима Коваля, 26-г. 
 

2. У  зв’язку  із розподілом  майна  по  вул. Ярослава Давидова, 26 в м. Шепетівка, Хмельницької 

області, яке належить на праві приватної власності Кельнику Віталію Миколайовичу відповідно до 

витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.07.2019 

року, індексний номер: 172446098,  змінити адреси частинам будинковолодіння, а саме: 28/100 

частину будинковолодіння загальною площею 55,3 кв.м, житловою площею 25,1 кв.м. змінити на 

Хмельницька область, м. Шепетівка, вулиця Ярослава Давидова, 26-а; 25/100 частину 

будинковолодіння загальною площею 59,3 кв. м, житловою площею 24,9 кв.м. змінити на  

Хмельницька область, м. Шепетівка, вулиця Ярослава Давидова, 26-б,  47/100 частині 

будинковолодіння загальною площею 65,4 кв. м., житловою площею 9,8 кв. м. та будівлі хліва  

залишити адресу: Хмельницька область, м. Шепетівка, вулиця Ярослава Давидова, 26. 
 

3. В зв’язку із упорядкуванням нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці 

Назарія Яремчука, 3 в м. Шепетівка, Хмельницької області, змінити 20/100 частині 

житлового будинку, яка належить Кондратюку Анатолію Миколайовичу 

відповідно до договору купівлі-продажу квартири загальною площею 39,5 кв. м., у 

тому числі жилої – 14,8 кв. м., що складає 20/100 частин жилого будинку від 

18.03.1992 року, зареєстрованого в Шепетівському БТІ за № 6162, а саме: 

Хмельницька область, м. Шепетівка, вулиця Назарія Яремчука, 3, квартира 4.  



 

4. У зв’язку із упорядкуванням нумерації об’єктів нерухомого майна змінити 

адресу житловому будинку, який належить Березенському Миколі Матвійовичу 

відповідно до договору про надання в безстрокове користування земельної ділянки 

для будівництва індивідуального житлового будинку на праві особистої власності з 

числом кімнат від однієї до п’яти включно від 04.02.1977 року, що зареєстрований 

в реєстрі під №177 за адресою: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. О. Невського, 

27 та розташований на земельній ділянці, що належить йому відповідно до 

державного акта на право власності на земельну ділянку від 29.01.2010 року, серія 

ЯК № 716572, яка зареєстрована за адресою: вул. О.Невського, 27-а, а саме: 

Хмельницька обл., м. Шепетівка,  вул. Олександра Тимошишина, 27-а. 

 

5.  Внести зміни в пункт 1 рішення виконкому № 238 від 26.11.2015 року та викласти його в новій 

редакції: «Дозволити релігійній організації «Парафія Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці 

м.Шепетівка Шепетівського району  Тернопільсько – Зборівської Єпархії Української Греко-

католицької церкви» встановлення тимчасової каплиці розміром 7,0 х 4,0 м. за адресою: 

Старокостянтинівське шосе, 30-в/1 на земельній ділянці, яка надана в постійне користування 

відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  про реєстрацію прав та 

їх обмежень від 14.05.2015 року, серія ЕЕМ 966788». 

 

6. 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 

 

 

 


