
 

 

 

 

 

 

 

У к р а ї н а 

 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІ ТЕ Т  ШЕПЕТІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

 

РІШЕННЯ                                                                   
 

 

    від  19   вересня  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  вул. В. Котика, 45  в м. Шепетівка, Хмельницької області 

змінити  адресу  1/2 частині домоволодіння,  що належить на праві приватної спільної часткової 

власності Косідло Дмитру Юрійовичу  відповідно до договору дарування частини житлового 

будинку  від 13.12.2001 року зареєстрованого в реєстрі під № 2008 на адресу: Хмельницька область, 

м. Шепетівка, вулиця В. Котика, 45 -а ; 

за іншою 2/8 частиною домоволодіння,  що належить в рівних долях на праві приватної спільної 

часткової власності Числюк Віті Іванівні та Числюку Сергію Івановичу відповідно до договору 

купівлі-продажу частини будинку від 25.11.2005 року, зареєстрованого в реєстрі за № 7283 та за  1/4  

частиною домоволодіння, що належить на праві приватної спільної часткової власності Числюку 

Сергію Івановичу  відповідно до договору купівлі-продажу частки у праві спільної власності на 

житловий будинок  від 28.02.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 519 залишити адресу: 

Хмельницька область,  м. Шепетівка,  вулиця В. Котика, 45. 

 

2. В зв’язку із упорядкуванням нумерації об’єктів нерухомого майна за адресою: 

вулиця Подільська, 21 в м. Шепетівка, Хмельницької області та для можливості 

оформлення спадщини спадкоємцями, змінити адресу житловому будинку 

загальною площею 93,7 кв. м. з надвірними будівлями, який належав на праві 

приватної спільної часткової власності Соколовій Валентині Олександрівні 

відповідно до договору дарування частини будинку від 11.03.2010 року, 

зареєстрованого в реєстрі за № 377 та свідоцтва про право на спадщину за законом 

від 17.02.2010 року, зареєстрованого в реєстрі за № 239, а також, який належав на 

праві приватної спільної часткової власності Талалай Олені Федорівні відповідно 

до договору купівлі-продажу від 10.07.1962 року за реєстровим № 2278, а саме: 

вулиця Подільська, 23, м. Шепетівка, Хмельницька область. 

      Пункт 2 рішення виконкому № 11 від 18.01.2018 року вважати таким, що 

втратив чинність. 

 

 



 

 

3. В зв’язку із розподілом житлового будинку по вул. Першотравнева, 35 в м. 

Шепетівка Хмельницької обл., змінити адресу 1/2 частині житлового будинку, яка  

належить на праві приватної спільної часткової власності Перехристюку Василю 

Петровичу відповідно до договору дарування частини домоволодіння від 

18.06.2008 року, зареєстрованого в реєстрі за № 4023, а саме: вул. Першотравнева, 

35-а, м. Шепетівка, Хмельницької обл. 

 

4. В зв’язку з розподілом майна по вул. Ольги Кобилянської, 1 в м. Шепетівка, 

Хмельницької обл., змінити адресу 2/6 частині житлового будинку з належними до 

нього надвірними будівлями, яка належить Вовк Оксані Миколаївні відповідно до 

свідоцтва про право на спадщину за законом від 08.07.2019 року, зареєстрованого в 

реєстрі за № 1261, а саме: вулиця Ольги Кобилянської, 1-б, м. Шепетівка, 

Хмельницька обл., за іншою 4/6 частиною житлового будинку з належними до 

нього надвірними будівлями, що належить Вовку Миколі Миколайовичу 

відповідно до договору дарування 3/6 часток в праві спільної часткової власності 

на житловий будинок з надвірними будівлями від 09.08.2019 року, зареєстрованого 

в реєстрі за № 1404 та свідоцтва про право на спадщину за законом від 08.07.2019 

року, зареєстрованого в реєстрі за № 1263 залишити адресу: вулиця Ольги 

Кобилянської, 1, м Шепетівка, Хмельницька обл. 

 

5. В зв’язку з розподілом торгового комплексу (далі - майно) по вул. І-а Привокзальна, 33-а,  

м. Шепетівка, Хмельницької обл.., змінити адресу 27/100 частині майна , що належить на праві 

приватної спільної часткової власності Благодійній організації «Благодійний фонд «Зміцнення 

громад» відповідно до витягу про державну реєстрацію прав від 19.10.2012 року , реєстраційний № 

24162716 на адресу: вул. І-а  Привокзальна, 33-к, м. Шепетівка, Хмельницька обл..;  

змінити адресу 11/100 частині майна, що  належить на праві приватної спільної часткової власності 

Сломінській Антоніні Іпполітовні відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно 

від 29.07.2008 року  серія САВ №  869900 на адресу: вул. І-а  Привокзальна, 33-з, м. Шепетівка, 

Хмельницька обл..;  

змінити адресу 7/100 частині майна, що  належить на праві приватної спільної часткової власності 

Окорському  Олександру Валерійовичу відповідно до свідоцтва про право власності на 

нерухоме майно від  29.07.2008 року  серія САВ №  869898  на  адресу: вул. І-а  Привокзальна, 33-г, 

м. Шепетівка, Хмельницька обл..;  

змінити адресу 34/100 частині майна, що  належить на праві приватної спільної часткової власності 

Вещицькій Тамарі Іванівні відповідно до договору дарування частини нежилого приміщення від 

10.10.2012 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1541, свідоцтва про право власності на нерухоме 

майно від 29.07.2008 року серія САВ № 869895 на адресу: вул. І-а  Привокзальна, 33-д, м. Шепетівка, 

Хмельницька обл..;  

за іншою 21/100  частиною майна, що  належить на праві приватної спільної часткової власності 

Остапенко Анатолію Миколайовичу відповідно до свідоцтва про право власності на 

нерухоме  майно  від  29.07.2008 року  серія САВ №  869899 залишити адресу: вул. І-а  

Привокзальна, 33-а, м. Шепетівка, Хмельницька обл.. 

 

6. У зв’язку із припиненням спільної часткової власності на майно по вулиці Пліщинська, 57, м. 

Шепетівка, Хмельницької обл.. для  Рилача  Віктора Миколайовича та Чайки Людмили 

Миколаївни, відповідно до ухвали Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 

22.01.2018 року  по справі 688/1704/16-ц № 2/688/9/18, змінити  адресу виділеної у власність Рилачу   

 



 

 

Віктору Миколайовичу частині житлового будинку  загальною площею 33,2 кв. м.  на: вул. 

Музальова, 2-б, м. Шепетівка, Хмельницька обл.. 

Пункт 5 рішення виконкому № 57 від 22.02.2018 року вважати таким, що втратив чинність.  

 

7. В зв’язку з розподілом майна по вул. Пліщинська, 110, м. Шепетівка, 

Хмельницької обл., змінити адресу 29/50 частині житлового будинку, що належить 

на праві приватної спільної часткової власності Сидорчук Олені Петрівні 

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

реєстрацію права власності від 12.08.2019 року, індексний номер витягу: 

177144583, а саме: вул. Пліщинська, 110-а, м. Шепетівка, Хмельницька обл.,  

за іншою 21/50 частиною житлового будинку, що належить Ковбасюку Геннадію 

Олександровичу  відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 06.08.2019 року, індексний 

номер витягу: 176504587 залишити адресу: вул. Пліщинська, 110, м. Шепетівка, 

Хмельницька обл.   

 

8. В зв’язку з розподілом майна по вул. Кузнєчна, 66, м. Шепетівка, Хмельницької 

обл., змінити адресу 1/2 частині житлового будинку з належними до нього 

надвірними спорудами, що належить на праві приватної спільної часткової 

власності Поліщуку Миколі Петровичу відповідно до договору купівлі-продажу від 

14.06.1976 року зареєстрованого в БТІ за № 2010, а саме: вул. Кузнєчна, 66-а,  

м. Шепетівка, Хмельницька обл., за іншою 1/2 частиною  житлового будинку з 

належними до нього надвірними будівлями, що належить на праві приватної 

спільної часткової власності Циганковій Антоніні Іванівні відповідно до свідоцтва 

про право на спадщину за заповітом від 13.07.2017 року, зареєстрованого в реєстрі 

за № 1180 залишити адресу: вул. Кузнєчна, 66, м. Шепетівка, Хмельницька обл. 

 

9. В зв’язку із припиненням права спільної часткової власності на нерухоме майно, 

згідно рішення Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області, справа 

688/1095/19 №2/688/468/19 від 15.05.2019 року, по вул. Героїв Небесної Сотні, 38, 

м. Шепетівка, Хмельницької обл., змінити адресу об’єкту нерухомого майна: 

комплексу «Шепетівський завод продтоварів» загальною площею 72,2 кв.м., який 

належить Бондарю Віталію Миколайовичу відповідно до договору дарування від 

25.06.2018 року, зареєстрованого в реєстрі за номером: 2781, а саме: вул. Героїв 

Небесної Сотні, 38-ж, м. Шепетівка, Хмельницька обл. 

 

10. В зв’язку із розподілом майна по вул. В.Котика, 104, м. Шепетівка, 

Хмельницької обл., змінити адресу 32/100 частині житлового будинку з належними 

до нього надвірними будівлями, що належать на праві приватної спільної часткової 

власності Фисуну Сергію Миколайовичу, Фисун Ірині Миколаївні, Фисун Олені 

Сергіївні та Фисуну Олександру Сергійовичу відповідно до витягів з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 

09.09.2019 року, індексні номери витягів: 180203259; 1802017467; 180208366 та 

180206137, а саме: вул. В.Котика, 104-а, м. Шепетівка, Хмельницька обл., за іншою 

68/100 частиною  житлового будинку з належними до нього надвірними будівлями, 

що належать на праві приватної спільної часткової власності Яржемському 

Володимиру Анатолійовичу відповідно до витягу з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.09.2019 року,  



 

 

індексний номер витягу: 180201735 залишити адресу: вул. В. Котика, 104,               

м. Шепетівка, Хмельницька обл. 

 

11. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаткові питання до проекту рішення виконкому 

«Питання  містобудування  та  архітектури» 
 

11. В зв’язку із необхідністю оформлення спадщини надати адресу квартирі, що 

належить Момот Раїсі Дмитрівні, Станкевич Ірині Миколаївні, Момоту Сергію 

Миколайовичу та  Момоту Миколі Георгійовичу на підставі свідоцтва про право 

власності на нерухоме майно від 21.11.2012 року, серія САЕ № 399118 та витягу 

про Державну реєстрацію прав від 21.11.2012 року, № 36344281, а саме: вул. 

Миколи Амосова, 8, квартира № 3. 


