
   

                                                                         
            У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
           Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від  18.01.2012 р. № 10 
 
Про надання жилої площі,  
переоформлення договорів найму жилих приміщень,  
прийняття на квартирний облік при міськвиконкомі 
 
 

    Розглянувши протокол громадської комісії з житлових питань        
від 12.01.2012р. про надання жилої площі, переоформлення договорів найму 
жилих приміщень, прийняття на квартирний облік при міськвиконкомі,  
керуючись п. 2 ч. а), п. 5, 7, 8 ч. б) ст. 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради   
РІШАЄ:           
 
 

1. Виділити жилі приміщення. 
 

- однокімнатну квартиру № 76, жилою площею 20,5 кв.м., по                          
вул. Б.Хмельницького, 7, гр. Агєєву Єгору Олександровичу, склад сім’ї 1 особа, 
інвалід війни І групи. 
 

- чотирьохкімнату квартиру № 22, жилою площею 48,0 кв.м., по               
вул. Гастелло, 28, гр. Осейчук Олені Сергіївні, склад сім’ї 4 особи, дитина 
інвалід, інвалідність якої пов’язана з аварією на ЧАЕС. 

 
- двохкімнатну квартиру № 105, жилою площею 31,1 кв.м., по вул. Кірова, 

91, гр. Вигівському Василю Якубовичу, склад сім’ї 2 особи, інваліду І групи, 
інвалідність якого пов’язана з аварією на ЧАЕС. 

 
- трьохкімнатну квартиру № 31, жилою площею 42,0 кв.м., по                         

вул. Маяковського, 107, гр. Гонгалу Леоніду Нарцизовичу, склад сім’ї 3 особи, 
дитина інвалід, інвалідність якої пов’язана з аварією на ЧАЕС. 

 
- двохкімнатну квартиру № 41, жилою площею 29,4 кв.м., по                        

вул. Б.Хмельницького, 69-А, гр. Стретович Тетяні Миколаївні, склад сім’ї 2 
особи, дитина інвалід, інвалідність якої пов’язана з аварією на ЧАЕС. 

 
- однокімнатну квартиру № 5, жилою площею 18,7 кв.м., по вул. Гастелло, 

22-А, гр. Чаплінській Любові Олександрівні, склад сім’ї 1 особа, інваліду                  
І групи, інвалідність якої пов’язана з аварією на ЧАЕС. 

 



- двохкімнатну квартиру № 78, жилою площею 29,4 кв.м., по                                  
вул. Ш.Алейхема, 100, гр. Мошківській Ірині Борисівні, склад сім’ї 3 особи, 
дитина інвалід, інвалідність якої пов’язана з аварією на ЧАЕС. 

 
- однокімнатну квартиру № 58, жилою площею 17,9 кв.м., по                                  

вул. Воровського, 89, з урахуванням жилої площі 47,6 кв.м. будинку                              
по пров. Заводському, 2, гр. Слобоженюку Василю Івановичу, склад сім’ї                  
6 осіб, інваліду І групи, інвалідність якого пов’язана з аварією на ЧАЕС, ордер 
видати на Слобоженюка Василя Івановича. 

 
- трьохкімнатну квартиру № 46, жилою площею 40,9 кв.м., по                                  

вул. Жовтнева, 46-В, гр. Туровському Сергію Миколайовичу, склад сім’ї                    
4 особи, дитина інвалід, інвалідність якого пов’язана з аварією на ЧАЕС. 

 
- трьохкімнатну квартиру № 38, жилою площею 47,4 кв.м., по                                  

вул. Ш.Алейхема, 72-А, гр. Давиденко Олені Миколаївні, склад сім’ї                    
4 особи, дитина інвалід, інвалідність якої пов’язана з аварією на ЧАЕС. 

 
- трьохкімнатну квартиру № 18, жилою площею 44,2 кв.м., по                                  

вул. Сосновського, 34, гр. Ходаківській Валентині Василівні, склад сім’ї                    
4 особи, інваліду І групи, інвалідність якої пов’язана з аварією на ЧАЕС. 
 
 

Надати жилі приміщення в оренду: 
 

- кімнату № 3, жилою площею 22,0 кв.м., у гуртожитку                                     
по  вул. Б.Шосе, 6-А, гр. Матюшенко Надії Георгіївні, склад сім’ї 3 особи.  

ПП „Коростенський житловий сервіс № 5” – оформити договір оренди 
терміном на 1 рік. 

 
- ліжко-місце в кімнаті № 2, жилою площею 16,9 кв.м., у гуртожитку             

по вул. Маяковського, 18, гр. Сусленко Віті Володимирівні, склад сім’ї 1 особа.  
КВЖРЕП № 4 – оформити договір оренди терміном на 1 рік. 
 
- ліжко-місце в кімнаті № 1, жилою площею 16,8 кв.м., у гуртожитку             

по вул. Маяковського, 18, гр. Любичу Миколі Івановичу, склад сім’ї 1 особа.  
КВЖРЕП № 4 – оформити договір оренди терміном на 1 рік. 

 
Вилучити з складу орендованого житла по: 

КВЖРЕП № 2 
 

- двохкімнатну квартиру № 5, жилою площею 23,0 кв.м., по вул. 
Б.Хмельницького, 9-А, у зв’язку з відпалою необхідністю використовувати 
дане жиле приміщення, як орендоване.          

 
КВЖРЕП № 4 

 
- двохкімнатну квартиру № 4, жилою площею 26,4 кв.м., по вул. 

Корольова, 52/2, у зв’язку з відпалою необхідністю використовувати дане жиле 
приміщення, як орендоване.          



 
 

 Включити до складу службового житла по: 
КВЖРЕП № 2 

 
- двохкімнатну квартиру № 5, жилою площею 23,0 кв.м., по                          

вул. Б.Хмельницького, 9-А. 
 

Виділити службове житлове приміщення по: 
КВЖРЕП № 2 

 
- службову двохкімнатну квартиру № 5, жилою площею 23,0 кв.м.,                         

по вул. Б.Хмельницького, 9-А, слюсарю-сантехніку Антонюку В.М. 
 

Вилучити зі складу службового житла по: 
КВЖРЕП № 1 

 
- двохкімнатну квартиру № 43, жилою площею 27,77 кв.м., по вул. 

К.Маркса, 67, у зв’язку з відпалою необхідністю використовувати дане жиле 
приміщення, як службове.          

 
ДП „Коростеньліфт” 

 
- двохкімнатну квартиру № 22, жилою площею 30,1 кв.м., по вул. 

К.Лібкнехта, 4-А, у зв’язку з відпалою необхідністю використовувати дане 
жиле приміщення, як службове.          
 

2. Зміна договору найму жилих приміщень. 
Розгляд заяв громадян про зміну договору найму жилих приміщень  

на іншого члена сім’ї 
 
- квартиру № 1, жилою площею 26,5 кв.м., по вул. Зв’язківців, 19,                  

на гр. Козаченко Галину Іванівну, у зв’язку зі смертю наймача Козаченка А.І. 
 
- квартиру № 100, жилою площею 31,0 кв.м., по вул. Київська, 19-Б,        

на гр. Зайця Андрія Анатолійовича, у зв’язку з зняттям з реєстрації наймача 
Заєць Л.І. на вул. Кірова, 4 кв. 35. 

 
- квартиру № 18, жилою площею 19,0 кв.м., по вул. Кірова, 119,                  

на гр. Калітку Вадима Вікторовича, у зв’язку з зняттям з реєстрації наймача 
Калітки В.К. в Новоград-Волинський район с. Гульськ. 

 
Внести зміни в рішення виконкому міської ради: 

 
- скасувати другий пункт у розділі  3.Загальні питання, рішення № 730  

від 21.12.2011р., щодо гр. Юревича Ігоря Вікторовича проживає по                                   
вул. Чолівська, 17 кв. 3, жилою площею 40,0 кв.м. по договору найму, на якій 
мешкає 3 особи, у списки загальної черги, склад сім’ї 1 особа. 

1. Юревич Ігор Вікторович – 1983 р.н. 
та викласти у наступній редакції: 



- гр. Юревича Ігоря Вікторовича проживає по вул. Чолівська, 17 кв. 3, 
жилою площею 40,0 кв.м. по договору найму, на якій мешкає 3 особи, у списки 
першочергового отримання житла, склад сім’ї 1 особа. 

1. Юревич Ігор Вікторович – 1983 р.н. 
 
- скасувати третій пункт у розділі  3.Загальні питання, рішення № 730               

від 21.12.2011р., щодо гр. Васяновича Валерія Миколайовича проживає по          
вул. Кірова, 104, кв. 2, жилою площею 59,9 кв.м. по договору найму, на якій 
мешкає 3 особи, у списки загальної черги, склад сім’ї  1 особа. 

1. Васянович Валерій Миколайович  - 1953р.н. 
та викласти у наступній редакції: 
- гр. Васяновича Валерія Миколайовича проживає по вул. Кірова, 104, кв. 

2, жилою площею 59,9 кв.м. по договору найму, на якій мешкає 3 особи, у 
списки позачергового отримання житла, потерпілих І категорії від ЧАЕС, склад 
сім’ї  1 особа.  

1. Васянович Валерій Миколайович  - 1953р.н. 
 

3. Загальні питання. 
Розгляд заяв громадян про взяття на квартирний облік при 

міськвиконкомі: 
- гр. Москаленко Аллу Адамівну, проживає по вул. Сосновського, 46-В              

кв. 4, жилою площею 41,5 кв.м., на якій мешкає 5 осіб різної статі, у списки 
першочергового отримання житла, медичне заключення, склад сім’ї 1 особа: 

1. Москаленко Алла Адамівна -  1971 р.н.. 
 
- гр. Тімбуровського Миколу Івановича, проживає по вул. Мельника, 13              

кв. 110, жилою площею 35,0 кв.м., на якій мешкає 4 особи, у списки загальної 
черги,  склад сім’ї  1 особа, проживає по договору найму. 

1. Тімбуровський Микола Іванович -  1960 р.н. 
 

Зняти із квартирного обліку: 
 

- гр. Обихода М.П., у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання в 
інший населений пункт.  
 

 
 

                                     
Міський голова                                         В. Москаленко 

 
 
 
 
                                            

Перший заступник міського голови 
В. Вигівський 

Начальник відділу управління житловим фондом  
               Т. Вознюк                                              

Начальник юридичного відділу                                                                                   
                                                                                                                                                                          Т. Камінська 


