
      
 
 
 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  ШЕПЕТІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 
 

21  лютого  2022  року                            м. Шепетівка                                                     №  37 
 
Питання містобудування та  
архітектури  
 

Керуючись  ст. 40  Закону України «Про місцеве  самоврядування  в Україні»,  ст. 263 
Закону України  «Про регулювання містобудівної діяльності», п. 50  Порядку присвоєння 
адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від  07.07.2021 року № 690, виконавчий  комітет  міської ради 

 
В И Р І Ш И В:   
 
1. У зв’язку з упорядкуванням нумерації об’єктів нерухомого майна, змінити адресу 

чотирьохквартирному житловому будинку, що зареєстрований за декількома адресами у 
власників його квартир: Україна, Хмельницька область, Шепетівський район, Шепетівська 
територіальна громада, місто Шепетівка, вулиця 2-га Привокзальна, 398 км та Україна, 
Хмельницька область, Шепетівський район, Шепетівська територіальна громада, місто 
Шепетівка,  Казарма 398 км на адресу: Україна, Хмельницька область, Шепетівський район, 
Шепетівська територіальна громада, місто Шепетівка, вулиця 2-га Привокзальна, 2-В. 

1.1. Нумерацію квартир у будинку залишити без змін: 
квартира №1, що належить Любінській Ганні Гнатівні (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2007504105)  відповідно до свідоцтва про право на спадщину за 
законом, зареєстрованого в  реєстрі за № 1149 від 14.09.2020 року;  

квартира №2, що належить Худик Людмилі Дмитрівні (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 2896625361) відповідно до свідоцтва про право на спадщину за 
заповітом від 02.10.2018 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1606 та Котляру Володимиру 
Григоровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2760615135) 
відповідно до свідоцтва про право власності на житло від 16.03.1998 року; 

квартира №3, що належить Янковському Миколі Петровичу (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків 2202103631) відповідно до свідоцтва про право на 
спадщину за законом від 11.04.2008 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1119; 

квартира № 4, що належить Герасимчук Галині Борисівні (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків 2209704307) відповідно до свідоцтва про право на 
спадщину за законом від 11.07.2018 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1160.  

2.    Пункт 13 рішення виконкому № 206 від 19.07.2018 року вважати таким, що втратив 
чинність. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського  голови  
В.Янушевського та начальника відділу містобудування та архітектури управління 
містобудування, архітектури та регулювання земельних відносин Р.Дорощука. 

 
 
 
Заступник міського голови               Галина БЕЗКОРОВАЙНА 

 


