
 

                                                        

 

  
 
     У К Р А Ї Н А 

                  Коростенська міська рада Житомирської області 
 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від           11. 04. 2012р.  № 175 
 
 
 
 
           
Розглянувши заяву  

- Лавріновича Вадима Леонідовича, вул.Табукашвілі,25-в; 27-д; 27-г; 
та матеріали комунального підприємства „Коростенського міжміського бюро 
технічної інвентаризації встановлено: 
 
 
-   що згідно рішень виконавчого комітету Коростенської міської ради за №107 від 
03.03.2010 р.; №192 від 21.03.2007року Лавріновичу Вадиму Леонідовичу було надано 
дозвіл на будівицтво підсобних приміщень, адміністративного приміщення та 
будівництво м”ясного павільйону на існуючій території торгівельного майданчика по 
вулиці Табукашвілі, 25-в; 27-а; 27-г. Декларації про початок виконання будівельних 
робіт від 06.07.2010 року за №384/8/10;  08.07.2010 року за №385/8/10 та дозвіл на 
виконання будівельних робіт за №94 від 17.11.2008 року.  Будівництво завершено та 
прийнято в експлуатацію, декларації про готовність об”єктів до експлуатації 
зареєстровано інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у 
Житомирській області 28.02.2012 р. №ЖТ 14312030545; р. №ЖТ 14312031112; №ЖТ 
14312030547; 
 

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: 
 

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



І. Оформити право власності: 
 
1-1 на нежитлову адміністративну будівлю, підсобні приміщення та лабораторію: 

-    адміністративне приміщення загальною площею 20,1 м.кв.; 
- нежитлова будівля підсобних приміщень загальною площею 125,0 м.кв.; 
- лабораторія загальною площею 9,0 м.кв.  

 по вулиці  Табукашвілі, 25-в  за 
Лавріновичем Вадимом Леонідовичем; 
 
1-2 на нежитлове адміністративне приміщення загальною площею 143,7 м.кв. 
 по вулиці  Табукашвілі, 27-д  за 
Лавріновичем Вадимом Леонідовичем; 
 
1-3 на нежитлове приміщення м”ясного павільйону загальною площею 761,7 м.кв. 
 по вулиці  Табукашвілі, 27-г  за 
Лавріновичем Вадимом Леонідовичем; 
 
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. 


