
 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

 
___ лютого 2021 року                              м. Шепетівка                                                         № ___ 
 
Про житлові питання  
 
 Відповідно до статей 48, 65 Житлового кодексу Української РСР, Закону України 
«Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»,  пункту 53 
«Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 
приміщень в Українській РСР», затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і 
Укрпрофради №470 від 11.12.1984, «Правил реєстрації місця проживання», затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України № 207 від 02.03.2016 року, постанови виконкому 
Хмельницької обласної ради народних депутатів та президії облпрофради № 8 від 02.01.1985 
«Про порядок обліку громадян, потребуючих поліпшення житлових умов, і надання їм жилої 
площі в Хмельницькій області», керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради    
 
В И Р І Ш И В: 
 
 1. Затвердити рішення громадської комісії з житлових питань та: 
           1.1. Надати дозвіл на реєстрацію місця проживання гр. Столярчук Віри Василівни в 
житловому приміщенні – кімнаті № 2 гуртожитку за адресою вул. Героїв Небесної Сотні, 
31А м. Шепетівка. 
        Письмову згоду на реєстрацію місця проживання гр. Столярчук Віри Василівни у 
кімнаті № 2 гуртожитку за адресою вул. Героїв Небесної Сотні, 31А м. Шепетівка наймач та 
повнолітні особи, місце проживання яких зареєстроване у вказаній кімнаті, надають.  
 1.2. У зв’язку із наявністю права власності на 1/3 частки житлового приміщення - 
квартири № 1 за адресою пр. Миру, 4 м. Шепетівка та забезпеченістю жилою площею на 
праві власності у розмірі – 9,3 м2, що становить більший розмір рівня  
середньої забезпеченості громадян жилою площею в Хмельницькій області (рівень середньої 
забезпеченості громадян жилою площею в Хмельницькій області становить 8 м2 на одну 
особу) та,  яка є більшою ніж та, що визначена для зарахування громадян на квартирний 
облік (менше 6,5 м2), у задоволені заяви гр. Бабійчука Віталія Сергійовича про постановку на 
облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов відмовити. 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
І.Ялоху  та начальника управління житлово-комунального господарства Ю.Гудзика. 
 
 
 
 Міський голова                                          Віталій БУЗИЛЬ  
 
 
 
 
 


