
 

                                                             

 

  
 
              У К Р А Ї Н А 

                            Коростенська міська рада Житомирської області 
           ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
              Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від    28. 03. 2012р.  № 150 
 
 
 
 
           
 
Розглянувши подання 
 - Відокремленого підрозділу Коростенської дистанції сигналізації та зв’язку; 
Заяви громадян міста: 

- Кобилинського Івана Миколайовича, вул В.Сосновського, 36-в/10; 
- Дідківського Руслана Володимировича, вул.Кірова, 10; 
- Попова Вадима Анатолійовича, вул.Грушевського, 44; 
- Полохова Олександра Миколайовича, вул.В.Сосновського, 40-б; 
- Ковальчука Сергія Григоровича, вул.Радянська, 10; 
- Мостового Сергія Валентиновича, вул.Кірова, 119 кв.41; 
- Остапчук Людмили Василівни, Грушевського, 285-в; 
- Мошківського Віктора Івановича, вул.Жовтневій, 27-б; 
- Залізка Валентина Петровича, вул.Фадєєва, 38; 
- Семеній Анатолія Миколайовича, вул.Коцюбинського, 90-а; 
- Доманського Віктора Івановича, вул.Жовттнева, 44-ж; 
- Пундель Анатолія Петровича, вул.Підпільників Дідківських, 32; 
- Панасюк Марії Іванівни, Т.Кралі, 13; 
- Слобоженюка Андрія Миколайовича, садове товариство „Граніт”; 
- Слобоженюк Таїсії Володимирівни, гараж по вулиці Табукашвілі, 5-а; 

 - Скабицького Віктора Михайловича, гараж по вулиці Коротуна, 1-в; 
та матеріали Коростенського міжміського бюро технічної інвентаризації 
встановлено: 
 

-що Південно-Західна залізниця створена згідно з ст. 1,4. Закону України "Про 
Залізничний транспорт", заснована на державній власності. До складу залізниці 

Про оформлення права власності 
на об'єкти нерухомого майна, що 
перебувають у власності 
юридичних  та фізичних осіб. 
 



входять установи та організації залізничного транспорту, відповідно до додатку 
галузеве господарство сигналізації та зв»язку  Південно-Західної залізниці. Згідно 
наказу Міністерства транспорту України від 01.08.2000р. №169-Н  створено галузеве 
господарство сигналізації та зв»язку  Південно-Західної залізниці, нежитлове 
підвальне приміщення захисної споруди, якого знаходиться по вулиці Кірова, №36 в 
м.Коростені;     
 
-  що згідно рішення виконкому Коростенської міської ради за №311 від 23.04.2008 р. 
Кобилинському Івану Миколайовичу було надано дозвіл на будівництво мотелю та 
будинку  по вулиці В.Сосновського, 36-в/10. Будівництво завершено та прийнято в 
експлуатацію, декларація про готовність об”єкта до експлуатації зареєстровано 
інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у Житомирській області 
21.02.2012 р. №ЖТ 182120026451; 
 
- що згідно договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом від 
01.02.2001 року Дідківський Руслан Володимирович купив нежитлову будівлю по 
вулиці Кірова, 10, до якої прибудував нежитлову прибудову магазину-офісу, 
декларація про початок виконання будівельних робіт від 16.01.2012 року. 
Будівництво завершено та прийнято в експлуатацію, декларація про готовність  
об”єкта до експлуатації зареєстрована інспекцією Державного архітектурно-
будівельного контролю у Житомирській області 12.03.2012 року, р.№ЖТ 
14212036250; 
 
- що згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого на підставі 
рішення виконкому Коростенської міської ради №419 від 12.10.2005 року, Попову 
Вадиму Анатолійовичу належить нежитлове приміщення офісу по вулиці 
Грушевського, 44. Рішенням виконкому Коростенської міської ради за №506 від 
08.08.2007 року Попову В.А.. було надано дозвіл на добудову. Будівництво 
завершено та прийнято в експлуатацію, декларація про готовність  об”єкта до 
експлуатації зареєстрована інспекцією Державного архітектурно-будівельного 
контролю у Житомирській області 24.01.2012 р. №ЖТ 20212011418; 
 
- що відповідно до декларації про початок виконання будівельних робіт за 
№08211054747 від 11.10.2011 року Полохов Орлександр Миколайович побудував 
торгівельний павільйон по вулиці В.Сосновського, 40-б. Будівництво завершено та 
прийнято в експлуатацію, декларація про готовність  об”єкта до експлуатації 
зареєстрована інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у 
Житомирській області 18.01.2012 р. №ЖТ 142120078 
 
- що згідно договору дарування посвідченого приватним нотаріусом від 09.12.2006 
року Ковальчуку Сергію Григоровичу було подаровано 25/100 чистин житлового 
будинку по вулиці Радянській, 10.  Рішенням виконавчого комітету Коростенської 



міської ради за №595 від 06.10.2010 року Ковальчуку С.Г. надано дозвіл на 
переобладнання власної частини будинку під магазин-офіс. Будівництво завершено 
та прийнято в експлуатацію, декларація про готовність  об”єкта до експлуатації 
зареєстрована інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у 
Житомирській області 18.01.2012 року, р.№ЖТ 1421200790; 
 
-  що згідно довідки житлово-обслуговуючого кооперативу «Локомотив» за №82 від 
09.02.2012 року власником виплаченої кооперативної квартири № 41 по вулиці 
Кірова, 119 є Мостовой Сергій Валентинович;                                                                                                       
 
- що згідно свідоцтва про право на спадщину, посвідченого Коростенською ДНК від 
15.06.2009 року, р.№1-1150 Остапчук Людмилі Василівні належить садовий будинок  
в садовому  товаристві ім Наценко. Рішенням виконкому Коростенської міської ради 
за №664 від 16.11.2011 року Остапчук Л.В. було надано дозвіл на реконструкцію 
садового будинку під житловий будинок по вулиці Грушевського, 285-в, 
реконструкцію завершено, та прийнято в експлуатацію, декларація про готовність 
об”єкта до експлуатації зареєстрована інспекцією Державного архітектурно-
будівельного контролю у Житомирській області 29.02.2012 р. №ЖТ 14212031108; 
 
- що Мошківський Віктор Іванович побудував на приватизованій земельній ділянці 
житловий будинок №27-б по вулиці Жовтневій. Будівництво завершено, та прийнято 
в експлуатацію, декларація про готовність об”єкта до експлуатації зареєстрована 
інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у Житомирській області 
29.12.2011 р. №ЖТ 142111187; 
 
- що Семеній Анатолій Миколайович побудував на приватизованій земельній ділянці 
житловий будинок №90-а по вулиці Коцюбинського. Будівництво завершено, та 
прийнято в експлуатацію, декларація про готовність об”єкта до експлуатації 
зареєстрована інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у 
Житомирській області 29.02.2012 р. №ЖТ 142120031109; 
 
- що згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Поліською 
сільською радою, Пунделю Анатолію Петровичу належить житловий №32 по вулиці 
Підпільників Дідківських, (бувше село приєднане до міста). Оригінал свідоцтва 
втрачено, тому власнику необхідно видати дублікат даного свідоцтва; 
 
- що згідно висновку про технічний стан будинку  №13 по вулиці Т.Кралі, який 
належить Панасюк Марії Іванівні, довідка за №1535 видана ПП „Коростенський 
житловий сервіс №5” від 09.11.2009 р., будинок відповідає санітарно-технічним 
вимогам і придатний для проживання; 
 



-  що згідно договору дарування, посвідченого приватним нотаріусом від 26.11.1991 
року, р.№7332, Залізко Валентин Петрович купив житловий будинок №38 по вулиці 
Фадєєва незавершеним будівництвом. Будівництво завершено до 1992 року, а право 
власності на нього не оформлено; 
 
- що згідно довідки садового товариства “Граніт” за №14 від 06.12.2011р. 
Слобожанюку Андрію Миколайовичу належить садовий будинок №23, який  
побудовано до 1992 року. Державний акт на право власності на земельну ділянку від 
06.12.2012 року, №311954; 
 
- що згідно рішення виконкому Коростенської міської ради за №284 від 20.10.1990 
року Слобожанюк Таїсії Володимирівні надано дозвіл на будівництво гаража по 
вулиці Табукашвілі, 5-а, який побудовано до 1992 року, а право власності на нього 
своєчасно не оформлено; 
 
- що Скабицький Віктор Михайлович побудував на приватизованій земельній ділянці 
гараж за №1-в по вулиці Коротуна, державний акт на право власності на земельну 
ділянку від 26.10.2010 року, №001618. Будівництво завершено, та прийнято в 
експлуатацію, декларація про готовність об”єкта до експлуатації зареєстрована 
інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у Житомирській області 
22.12.2011 р. №ЖТ 14211110860; 
 

Керуючись п.п. 10 п. б ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", пунктом 6-1  наказу 7/5 від 07.02.2002 року Міністерства юстиції України 
"Про затвердження тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на 
нерухоме майно", виконавчий комітет міської ради  
РІШАЄ: 
 
І. Оформити право власності: 
 
1-1 на нежитлове підвальне приміщення захисної споруди відокремленого підрозділу 
Коростенської дистанції сигналізації та зв”язку загальною площею 193,5 м.кв. по 
вулиці Кірова, 36 за  

Державою Україна у сфері управління Міністерства транспорту та зв"язку 
України. 
 
1-2 на будинок №36-в/10 по вулиці  В.Сосновського за 
Кобилинським Іваном Миколайовичем; 
 
1-3 на нежитлову будівлю з прибудовою магазину-офісу загальною площею 315,8 
м.кв. 
по вулиці Кірова, 10 за  



Дідківським Русланом Володимировичем; 
 
1-4 на нежитлове офісне приміщення  з добудовою загальною площею 103,9 м.кв.  
по вулиці Грушевського, 44 за 
Поповим Вадимом Анатолійовичем; 
 
1-5 на нежитлову будівлю торгівельного павільйону загальною площею 14,2 м.кв.  
по вулиці В.Сосновського, 40-б  за 
Полоховим Олександром Миколайовичем; 
 
1-6 на нежитлове приміщення магазину-офісу загальною площею 62,2 м.кв., що 
складає 25/100 частин будинку №10 по вулиці Радянській за  
Ковальчуком Сергієм Григоровичем; 
 
1-7 на коперативну квартиру №41 по вулиці Кірова,119 за  
Мостовим Сергієм Валентиновичем; 
 
1-8 на житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами 
 по вулиці Грушевського, 285-в за  
Остапчук Людмилою Василівною; 
 
1-9 на житловий будинок з надвірними спорудами 
по вулиці Жовтневій, 27-б за  
Мошківським Віктором Івановичем; 
 
1-10 на житловий будинок з надвірними спорудами 
 по вулиці Коцюбинського, 90-а за  
Семеній Анатолієм Миколайовичем; 
 
1-11 дублікат свідоцтва  
на житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами  
 по вулиці Підпільників Дідківських, 32 за  
Пундель Анатолієм Петровичем; 
 
1-12 на житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами по вулиці Т.Кралі, 
13 за Панасюк Марією Іванівною;  
 
1-13 на житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами по вулиці Фадєєва, 
38  за Залізком Валентином Петровичем; 
 
1-14 на садовий будинок №23 в садовому товаристві „Граніт” за 
  



Слобожанюком Андрієм Миколайовичем;  
 
1-15 на нежитлову будівлю гаража по вулиці Табукашвілі, 5-а   за 
Слобожанюк Таїсією Володимирівною; 
 
1-16 на нежитлову будівлю гаража за №1-в по вулиці Коротуна за  
Скабицьким Віктором Михайловичем. 
 
 
2. Комунальному підприємству «Коростенське міжміське бюро технічної 
інвентаризації» видати свідоцтво про право власності.                                                                                                                                      
 
Міський голова                                                                                      В.Москаленко  
 

Перший заступник міського голови 
В.Вигівський 

Начальник КП «Коростенське МБТІ» 
К.Кудринська 

Начальник юридичного відділу 
Т.Камінська. 


