
  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

 

15 грудня  2022 року                                м. Шепетівка                                                          № 390 

 

Про житлові питання  

 

Відповідно до статей 40, 41 Житлового кодексу України, пунктів 15, 25, 26 28, 33 

"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, 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. Задовольнити клопотання начальника 5 Державного пожежно-рятувального загону 

ГУ ДСУ з НС у Хмельницькій області № 1787/35 від 07.11.2022 та затвердити контрольні 

списки працівників 21 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, які 

перебувають на обліку, потребуючих поліпшення житлових умов (квартирний облік) у 

виконавчому комітеті Шепетівської міської ради (списки додаються): 

          - загальна черга – 8 осіб; 

          - список першочергового одержання житла – 7 осіб; 

 - список позачергового одержання житла - 0 осіб. 

1.2. Згідно проведеної перевірки та перереєстрації облікових даних у відповідності із 

пунктом 25 "Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання 

їм жилих приміщень в Українській РСР", зняти з обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов у зв’язку із смертю гр. Зозулю Лідію Сергіївну, ***р.н,  (померла 

– ***, інформація Шепетівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у 

Шепетівському районі Хмельницької області Центрально-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) № 1353/23.21-36 від 25.11.2022), яка 

перебуває на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов у виконавчому 

комітеті Шепетівської міської ради з 15 травня 1986 року, склад сім’ї - 2 особи. 

1.3. Згідно проведеної перевірки та перереєстрації облікових даних у відповідності із 

пунктом 25 "Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання 

їм жилих приміщень в Українській РСР", зняти з обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов у зв’язку із смертю гр. Зубчук Онорію Петрівну, ***р.н,  

(померла – ***, інформація Шепетівського відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану у Шепетівському районі Хмельницької області Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) № 1350/23.21-36 від 

25.11.2022), яка перебуває на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов у 

виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 15 травня 1986 року, склад сім’ї - 2 особи. 

1.4. Згідно проведеної перевірки та перереєстрації облікових даних у відповідності із 

пунктом 25 "Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання 

їм жилих приміщень в Українській РСР", зняти з обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов у зв’язку із смертю гр. Удовенко Надію Григорівну, ***р.н,  

(померла – ***, інформація Шепетівського відділу державної реєстрації актів цивільного 



стану у Шепетівському районі Хмельницької області Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) № 1349/23.21-36 від 

25.11.2022), яка перебуває на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов у 

виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 19 червня 1986 року, склад сім’ї - 1 особа. 

1.5. Згідно проведеної перевірки та перереєстрації облікових даних у відповідності із 

пунктом 25 "Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання 

їм жилих приміщень в Українській РСР", зняти з обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов у зв’язку із смертю гр. Шевчук Марію Костянтинівну, *** р.н,  

(померла – ***, інформація Шепетівського відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану у Шепетівському районі Хмельницької області Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) № 1348/23.21-36 від 

25.11.2022), яка перебуває на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов у 

виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 19 червня 1986 року, склад сім’ї - 1 особа. 

1.6. Згідно проведеної перевірки та перереєстрації облікових даних у відповідності із 

пунктом 25 "Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання 

їм жилих приміщень в Українській РСР", зняти з обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов у зв’язку із смертю гр. Штехир Софію Пилипівну, ***р.н,  

(померла – ***, інформація Шепетівського відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану у Шепетівському районі Хмельницької області Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) № 1347/23.21-36 від 

25.11.2022), яка перебуває на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов у 

виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 19 червня 1986 року, склад сім’ї - 1 особа. 

1.7. Згідно проведеної перевірки та перереєстрації облікових даних у відповідності із 

пунктами 15, 25 "Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 

надання їм жилих приміщень в Українській РСР", зняти з обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов у зв’язку із відсутністю реєстрації місця проживання на території 

Шепетівської міської територіальної громади гр. Лашевич (Лашевіч) Катерину Федорівну, 

**** р.н., (інформація відділу реєстрації місця проживання Шепетівської міської ради № 

1289 від 18.11.2022), яка перебуває на обліку громадян, що потребують поліпшення 

житлових умов у виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 17 липня 1986 року, 

склад сім'ї - 1 особа. 

1.8. Згідно проведеної перевірки та перереєстрації облікових даних у відповідності із 

пунктами 15, 25 "Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 

надання їм жилих приміщень в Українській РСР", зняти з обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов у зв’язку із відсутністю реєстрації місця проживання на території 

Шепетівської міської територіальної громади гр. Павлійчука (Павлейчука) Леоніда 

Кузьмича, ***р.н., (інформація відділу реєстрації місця проживання Шепетівської міської 

ради № 1299 від 18.11.2022), який перебуває на обліку громадян, що потребують поліпшення 

житлових умов у виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 16 жовтня 1986 року, 

склад сім'ї - 4 особи. 

1.9. Згідно проведеної перевірки та перереєстрації облікових даних у відповідності із 

пунктом 25 "Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання 

їм жилих приміщень в Українській РСР", зняти з обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов у зв’язку із смертю гр. Локтєву Віру Захарівну, *** р.н., 

(померла – ****, інформація Шепетівського відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану у Шепетівському районі Хмельницької області Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) № 1335/23.21-36 від 

25.11.2022), яка перебуває на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов у 

виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 16 жовтня 1986 року, склад сім’ї - 5 осіб. 

1.10. Згідно проведеної перевірки та перереєстрації облікових даних у відповідності із 

пунктом 25 "Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання 

їм жилих приміщень в Українській РСР", зняти з обліку громадян, які потребують 



поліпшення житлових умов у зв’язку із смертю гр. Дударя Федора Петровича, **** р.н., 

(помер – ***, інформація Шепетівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану 

у Шепетівському районі Хмельницької області Центрально-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) № 1367/23.21-36 від 25.11.2022), який 

перебуває на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов у виконавчому 

комітеті Шепетівської міської ради з 16 жовтня 1986 року, склад сім’ї - 2 особи. 

1.11. Згідно проведеної перевірки та перереєстрації облікових даних у відповідності із 

пунктом 25 "Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання 

їм жилих приміщень в Українській РСР", зняти з обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов у зв’язку із смертю гр. Тимощук Надію Антонівну, *** р.н., 

(померла – ***, інформація Шепетівського відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану у Шепетівському районі Хмельницької області Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) № 1365/23.21-36 від 

25.11.2022), яка перебуває на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов у 

виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 20 листопада 1986 року, склад сім’ї - 1 

особа. 

1.12. Згідно проведеної перевірки та перереєстрації облікових даних у відповідності із 

пунктом 25 "Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання 

їм жилих приміщень в Українській РСР", зняти з обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов у зв’язку із смертю гр. Островську Леокадію Петрівну, **** р.н., 

(померла – ****, інформація Шепетівського відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану у Шепетівському районі Хмельницької області Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) № 1360/23.21-36 від 

25.11.2022), яка перебуває на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов у 

виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 18 грудня 1986 року, склад сім’ї - 1 особа. 

1.13. Згідно проведеної перевірки та перереєстрації облікових даних у відповідності із 

пунктом 25 "Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання 

їм жилих приміщень в Українській РСР", зняти з обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов у зв’язку із смертю гр. Брянцеву Валентину Семенівну, **** р.н., 

(померла – ****, інформація Шепетівського відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану у Шепетівському районі Хмельницької області Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) № 1359/23.21-36 від 

25.11.2022), яка перебуває на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов у 

виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 18 грудня 1986 року, склад сім’ї - 1 особа. 

1.14. Згідно проведеної перевірки та перереєстрації облікових даних у відповідності із 

пунктом 25 "Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання 

їм жилих приміщень в Українській РСР", зняти з обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов у зв’язку із смертю гр. Конюка Григорія Михайловича, *** р.н., 

(помер – ****, інформація Шепетівського відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану у Шепетівському районі Хмельницької області Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) № 1358/23.21-36 від 

25.11.2022), який перебуває на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов 

у виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 18 грудня 1986 року, склад сім’ї - 2 

особи. 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради згідно розподілу обов'язків та начальника 

управління житлово-комунального господарства Ю.Гудзика. 

 

 

 

Міський голова                                                              Віталій БУЗИЛЬ  


