
   

                                                                         
            У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
           Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від  28.03.2012 р. № 130 
 
 
 
Про надання жилої площі,  
переоформлення договорів найму жилих приміщень,  
прийняття на квартирний облік при міськвиконкомі 
 
 
 

    Розглянувши протокол громадської комісії з житлових питань                              
від 22.03.2012р. 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 Коростенської міської ради   
РІШАЄ:       
 

1. Виділити жилі приміщення. 
 

- квартиру № 2, без комунальних зручностей, жилою площею                   
38,3 кв.м., по вул. К.Лібкнехта, 58, гр. Охрімчуку Олександру Андрійовичу, 
склад сім’ї  4 особи. 
 

Надати жилі приміщення в оренду 
 

- кімнату № 30, жилою площею 23,1 кв.м., у гуртожитку                        
по вул. Б.Хмельницького, 57, гр. Толмачовій Катерині Петрівні, склад сім’ї           
4 особи. 

КВЖРЕП № 2 – оформити договір оренди на 1 рік.  
 

Вилучити зі складу службового житла по: 
Коростенському МВ УМВС 

 
- двохкімнатну квартиру № 1, жилою площею 34,22 кв.м.,                                 

по вул. Коростень-Житомирській, 5, у зв’язку з відпалою необхідністю 
використовувати дане жиле приміщення, як службове.          

 
 
 



КВЖРЕП № 2 
 

- однокімнатну квартиру № 17, жилою площею 19,8 кв.м.,                               
по вул. Кривоноса, 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 № 8, жилою площею 43,09 кв.м., по вул. Горького, 31 А,                     

на гр. Стельмаха Андрія Володимировича, у зв’язку зі смертю наймача 
Стельмах Т.Я. 
 

- квартиру № 16, жилою площею 17,9 кв.м., по вул. Чолівська, 11,                         
на гр. Дячук Тамару Федорівну, у зв’язку зі смертю наймача Дячук І.П. 

 
- квартиру № 56, жилою площею 29,5 кв.м., по вул. Кірова, 103,                     

на гр. Жмаченко Валентину Миколаївну, у зв’язку зі смертю наймача                           
Пікож О.В.  

 
- квартиру № 22, жилою площею 26,4 кв.м., по вул. Грушевського, 45,              

на гр. Байда Наталію Сергіївну, у зв’язку з реєстрацією шлюбу.   
 

- квартиру № 6, жилою площею 60,2 кв.м., по вул. Київській, 7,                        
на гр. Будішевську Наталію Вікторівну, у зв’язку зі смертю наймача                           
Малець В.М. 

 
- квартиру № 59, жилою площею 28,6 кв.м., по вул. Жовтнева, 5,                    

на  гр. Середу Світлану Валеріївну, у зв’язку з реєстрацією шлюбу.   
 
- квартиру № 72, жилою площею 27,2 кв.м., по вул. Маяковського, 

105А, на гр. Данильчука В’ячеслава Володимировича, у зв’язку зі смертю 
наймача Данильчук М.І. 

 
- квартиру № 12, жилою площею 28,9 кв.м., по вул. Чолівська, 11,              

на гр. Юревич Галину Лукашівну, у зв’язку зі смертю наймача                           
Юревич А.О. 

 
- квартиру № 18, жилою площею 16,2 кв.м., по вул. Кірова, 103,                        

на гр. Гопанчук Людмилу Сергіївну, у зв’язку зі смертю наймача                           
Баранівського С.М. 

 
- квартиру № 2, жилою площею 40,1 кв.м., по вул. Жовтнева, 46 В,              

на гр. Корнійчук Людмилу Миколаївну, у зв’язку зі смертю наймача                           
Коваленка М.С. 
 

 



Відмінити пункт рішення: 
 

- відмінити пункт рішення виконавчого комітету Коростенської міської 
ради № 770 від 22.12.2010р. щодо надання жилого приміщення в 
оренду у гуртожитку по вул.. південній, 12 Б, стосовно                                
гр. Данильчука В.В., який від часу прийняття рішення в даному 
гуртожитку не зареєстрований та не проживає.   

 
3. Загальні питання  

Розгляд заяв громадян про взяття на квартирний облік при 
міськвиконкомі  

 
- гр. Клименко Ольгу Володимирівну, проживає по вул. Іскоростенська, 

34, жилою площею 46,3 кв.м., на якій мешкає 8 осіб різної статі, у списки 
першочергового отримання житла, склад сім’ї 2 особи. 

1. Клименко Ольга Володимирівна  – 1977 р.н.; 
2. Клименко Марічка Володимирівна – 2010 р.н. 
 
- гр. Маєвського Максима Володимировича, проживає у м. Бердичеві у 

школі-інтернаті для дітей сиріт, та дітей позбавлених батьківського 
піклування, у списки позачергового отримання житла. 

1. Маєвській Максим Володимирович  – 1996 р.н. 
 
- гр. Люльчик Катерину Вікторівну, проживає по вул. В.Сосновського, 

68, жилою площею 38,0 кв.м., на якій мешкає 8 осіб різної статі, у списки 
першочергового отримання житла, склад сім’ї 4 особи. 

1. Люльчик Катерина Вікторівна  – 1987 р.н.; 
2. Люльчик Сергій Олександрович – 2007р. н. – син; 
3. Люльчик Оксана Олександрівна  – 2009 р.н. – донька; 
4. Люльчик Дмитро Олександрович – 2011 р.н. – син. 
 

Уключити в пільгову чергу квартирного обліку: 
 

- гр. Рафальського Володимира Олександровича, проживає по вул. 
Кірова, 66, кв. 16, жилою площею 27,6 кв.м., на якій мешкає 6 осіб різної 
статі, у списки першочергового отримання житла, як багатодітна сім’я, склад 
сім’ї 5 осіб. 

 
 

4. Загальні питання. 
Зняти із квартирного обліку: 

 
- гр. Романюка С.І., у зв’язку зі смертю.  
 
- гр. Хомчука В.П. у зв’язку зі смертю. 

 
- гр. Образцову О.О., забезпечена власним житлом у межах норми 

жилої площі. 



 
- гр. Товкача В.М. забезпечений власним житлом у межах норми жилої 

площі. 
 
- гр. Томашевську Г.В. у зв’язку з вибуттям 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 


