
 

 
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Управління містобудування, архітектури та регулювання земельних відносин 

Відділ містобудування та архітектури 
вул. Островського, 4,  м. Шепетівка,  Хмельницька обл.,  30405,  тел. 4-08-19 

E-mail: arxshep107@ukr.net  

 
 

НАКАЗ 
 

від 18.05.2022                                          м. Шепетівка                                                 № 10-а 

 

Про зміну адреси об’єкту  

нерухомого майна,  

в зв’язку з його поділом 

             

             Керуючись ст. 26
3
 та ст. 26

5
 Закону України  «Про регулювання містобудівної діяльності» 

та за результатами розгляду заяви громадян: Либіги Н.В. та Зубрія І.В. від 18.05.2022 року 
 

НАКАЗУЮ: 

1. Житловому будинку, який складається із: кімнати площею 11,5 кв. м., кімнати площею 8,5 кв. 

м., кухні площею 4,3 кв. м. та коридору площею 5,6 кв. м., загальною площею 29.9 (двадцять 

дев’ять цілих та дев’ять десятих) кв. м., житловою площею 20,0 (двадцять цілих) кв. м., що 

знаходиться за адресою: Україна, Хмельницька обл., Шепетівський район, Шепетівська 

територіальна громада, місто Шепетівка, вулиця Хвильового, 12 та належить (…) (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків (…)), відповідно до договору про поділ нерухомого 

майна, що є у  спільній частковій власності від 10.05.2022 року, посвідченого приватним 

нотаріусом Шепетівського районного нотаріального округу Хмельницької області Огородник 

Л.Ю. та зареєстрованого в реєстрі за № (…), присвоїти адресу: Україна, Хмельницька обл., 

Шепетівський район, Шепетівська територіальна громада, місто Шепетівка, вулиця Хвильового, 

12-А. 
 

2.  Житловому будинку, який складається із: кімнати площею 19,7 кв. м., кімнати площею 11,8 

кв. м., кімнати площею 5,7 кв. м., передпокою площею 7,1 кв. м., кухні площею 15,2 кв. м., 

коридору площею 12,2 кв. м. та санвузла площею 5,5 кв. м., загальною площею 77,2 (сімдесят сім 

цілих та дві десятих) кв. м., житловою площею 37,2 (тридцять сім цілих та дві десятих) кв. м., що 

знаходиться за адресою: Україна, Хмельницька обл., Шепетівський район, Шепетівська 

територіальна громада, місто Шепетівка, вулиця Хвильового, 12 та належить (…) (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків (…)), відповідно до договору про поділ нерухомого 

майна, що є у  спільній частковій власності від 10.05.2022 року, посвідченого приватним 

нотаріусом Шепетівського районного нотаріального округу Хмельницької області Огородник 

Л.Ю. та зареєстрованого в реєстрі за № (…), залишити адресу: Україна, Хмельницька обл., 

Шепетівський район, Шепетівська територіальна громада, місто Шепетівка, вулиця Хвильового, 

12. 
 

3. Спеціаліст І категорії відділу містобудування та архітектури управління містобудування, 

архітектури та регулювання земельних відносин Клімчук Л.М. протягом п’яти робочих днів 

оприлюднити наказ про зміну адреси на офіційному веб-сайті Шепетівської міської ради. 
 

4.   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу містобудування 

та архітектури управління 

містобудування, архітектури та  

регулювання земельних відносин                                                                         Руслан ДОРОЩУК 

 


