
  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

 

26 травня  2022 року                                 м. Шепетівка                                                       № 122 

 

Про житлові питання  

 

Відповідно до статей 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 46, 58, 128, 129, 131 Житлового кодексу 

України, Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 

пунктів 3, 4, 8, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 46, 47, 54, 66, 69 "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, "Примірного положення про користування гуртожитками", затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 498 від 20.06.2018, 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 заяву гр. Бреги Ярослава Вікторовича та розділити чергу на 

одержання житлового приміщення між ним і гр. Брегою Тетяною Іванівною. Виключити 

його зі складу сім'ї на одержання житлового приміщення гр. Бреги Тетяни Іванівни. 

Датою зарахування на облік громадян, потребуючих поліпшення житлових умов  у 

виконавчому комітеті Шепетівської міської ради, гр. Бреги Ярослава Вікторовича  рахувати  

21.07.1997. Склад сім'ї - 1 особа. 

1.1.2. У зв'язку із набуттям гр. Брегою Ярославом Вікторовичем статусу *** (набуття 

**пов'язане із захистом Батьківщини, посвідчення серія А № 051031 від 23.12.2021) 

включити його у список позачергового одержання житла з числа осіб ***за № 25 згідно 

підпункту 5-1 пункту 46 "Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР", пункту 18 частини 1 статті 13 

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". 

1.2. Задовольнити заяву гр. Вітвіцького Людвига Михайловича та надати у 

користування кімнату № ** в гуртожитку за адресою вул. Старокостянтинівське шосе, **               

м. Шепетівка, житловою площею - 9,8 м2. 

1.2.1. Видати ордер на вселення у кімнату № ** в гуртожитку за адресою                             

вул. Старокостянтинівське шосе, ** м. Шепетівка, житловою площею - ** м2, на ім'я                   

гр. Вітвіцького Людвига Михайловича, склад сім'ї - 4 особи: 

- наймач - гр. Вітвіцький Людвиг Михайлович; 

- дружина - гр. Вітвіцька Валентина Сергіївна; 

- син - гр. Вітвіцький Марк Людвигович; 

- донька - гр. Вітвіцька Діана Людвигівна. 

На обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов у виконавчому 

комітеті Шепетівської міської ради залишити. 

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

пунктом 2 частини 2 статті 40 Житлового кодексу України, пунктами 15, 25, підпунктом 2 

пункту 26 "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 виїздом на постійне місце проживання до іншого населеного 

пункту гр. Стандритюка Івана Дем'яновича (інформація відділу реєстрації місця проживання 



Шепетівської міської ради № 319 від 20.04.2022), який перебуває на обліку громадян, що 

потребують поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 

25 липня 1978 року, склад сім’ї - 1 особа. 

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. Панасюка Миколу Васильовича, *** р.н 

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

Шепетівському районі Хмельницької області Центрально-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) № 400/23.21-36 від 27.04.2022), який 

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

комітеті Шепетівської міської ради з 25 грудня 1979 року, склад сім’ї - 2 особи. 

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. Круковську Віру Аввакумівну, *** р.н. 

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

стану у Шепетівському районі Хмельницької області Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) № 395/22.21-36 від 

26.04.2022), яка перебуває на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов у 

виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 23 червня 1980 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. Передрійчук Євгенію Іванівну, *** р.н. 

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

стану у Шепетівському районі Хмельницької області Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) № 396/23.21.4-36 від 

28.04.2022), яка перебуває на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов у 

виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 12 вересня 1980 року, склад сім’ї - 1 

особа. 

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

пунктом 2 частини 2 статті 40 Житлового кодексу України, пунктами 15, 25, підпунктом 2 

пункту 26 "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 виїздом на постійне місце проживання до іншого населеного 

пункту гр. Магерка Трофима Івановича (інформація відділу реєстрації місця проживання 

Шепетівської міської ради № 366 від 29.04.2022), який перебуває на обліку громадян, що 

потребують поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 

16 жовтня 1980 року, склад сім'ї - 3 особи. 

1.8. 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. Лясковську Ганну Василівну, *** р.н. 

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

стану у Шепетівському районі Хмельницької області Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) № 428/23.21.4-36 від 

03.05.2022), яка перебуває на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов у 

виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 13 листопада 1980 року, склад сім’ї - 1 

особа. 

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

пунктом 2 частини 2 статті 40 Житлового кодексу України, пунктами 15, 25, підпунктом 2 

пункту 26 "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 виїздом на постійне місце проживання до іншого населеного 

пункту гр. Пивоварову Тамару Яківну, ** р.н. (інформація відділу реєстрації місця 

проживання Шепетівської міської ради № 360 від 29.04.2022), яка перебуває на обліку 

громадян, що потребують поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті Шепетівської 

міської ради з 11 грудня 1980 року, склад сім'ї - 1 особа. 

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. Смірнову Катерину Леонардівну, ** р.н. 

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

стану у Шепетівському районі Хмельницької області Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) № 434/23.21.4-36 від 

03.05.2022), яка перебуває на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов у 

виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 11 грудня 1980 року, склад сім’ї - 1 особа. 

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. Верхогляд Ганну Володимирівну, ***р.н. 

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

стану у Шепетівському районі Хмельницької області Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) № 435/23.21.4-36 від 

03.05.2022), яка перебуває на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов у 

виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 16 квітня 1981 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. Бернацьку Тетяну Миколаївну, ** р.н. 

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

стану у Шепетівському районі Хмельницької області Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) № 429/23.21.4-36 від 

03.05.2022), яка перебуває на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов у 

виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 19 грудня 1991 року, склад сім’ї - 1 особа. 

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

пунктом 2 частини 2 статті 40 Житлового кодексу України, пунктами 15, 25, підпунктом 2 

пункту 26 "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 виїздом на постійне місце проживання до іншого населеного 

пункту гр. Хомчина Івана Михайловича (інформація відділу реєстрації місця проживання 

Шепетівської міської ради № 323 від 20.04.2022), який перебуває на обліку громадян, що 

потребують поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 

19 лютого 1980 року, склад сім'ї - 1 особа. 

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

пунктом 2 частини 2 статті 40 Житлового кодексу України, пунктами 15, 25, підпунктом 2 

пункту 26 "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 виїздом на постійне місце проживання до іншого населеного 

пункту гр. Розуменка Миколу Івановича, *** р.н., (інформація відділу реєстрації місця 

проживання Шепетівської міської ради № 326 від 20.04.2022), який перебуває на обліку 

громадян, що потребують поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті Шепетівської 

міської ради з 12 травня 1980 року, склад сім'ї - 2 особи. 

1.15. 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. Ільчук Феклу Олексіївну, *** р.н. 



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

стану у Шепетівському районі Хмельницької області Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) № 511/23.21-36 від 

17.05.2022), яка перебуває на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов у 

виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 12 листопада 1981 року, склад сім’ї - 1 

особа. 

1.16. 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. Безштанько Ганну Никонівну, *** р.н. 

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

стану у Шепетівському районі Хмельницької області Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) № 503/23.21-36 від 

17.05.2022), яка перебуває на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов у 

виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 10 червня 1982 року, склад сім’ї - 1 особа. 

1.17. 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. Гойко Станіславу Теофілівну, ** р.н. 

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

стану у Шепетівському районі Хмельницької області Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) № 505/23.21-36 від 

17.05.2022), яка перебуває на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов у 

виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 13 січня 1983 року, склад сім’ї - 1 особа. 

1.18. 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. Тернову Єфросинію Іллівну, *** р.н. 

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

стану у Шепетівському районі Хмельницької області Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) № 504/23.21-36 від 

17.05.2022), яка перебуває на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов у 

виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 13 січня 1983 року, склад сім’ї - 1 особа.  

1.19. 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. Щербакова Володимира Федоровича, 

***р.н. (помер – ***, інформація Шепетівського відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану у Шепетівському районі Хмельницької області Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) № 508/23.21-36 від 

17.05.2022), який перебуває на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов 

у виконавчому комітеті Шепетівської міської ради з 16 липня 1981 року, склад сім’ї - 2 

особи.     

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

пунктом 2 частини 2 статті 40 Житлового кодексу України, пунктами 15, 25, підпунктом 2 

пункту 26 "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 виїздом на постійне місце проживання до іншого населеного 

пункту гр. Новікову Олександру Костянтинівну, *** р.н., (інформація відділу реєстрації 

місця проживання Шепетівської міської ради № 412 від 20.05.2022), яка перебуває на обліку 

громадян, що потребують поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті Шепетівської 

міської ради з 11 березня 1982 року, склад сім'ї - 1 особа. 

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

пунктом 2 частини 2 статті 40 Житлового кодексу України, пунктами 15, 25, підпунктом 2 



пункту 26 "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 виїздом на постійне місце проживання до іншого населеного 

пункту гр. Гельт Соломію Андріївну, ** р.н., (інформація відділу реєстрації місця 

проживання Шепетівської міської ради № 419 від 20.05.2022), яка перебуває на обліку 

громадян, що потребують поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті Шепетівської 

міської ради з 11 березня 1982 року, склад сім'ї - 1 особа. 

1.22. 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. Рубанова Івана Ананійовича, *** р.н. 

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

у Шепетівському районі Хмельницької області Центрально-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) № 502/23.21-36 від 17.05.2022), який 

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

комітеті Шепетівської міської ради з 15 липня 1982 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


