
   

                                                                         
            У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
           Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від  25.04.2012 р. № 180 
 
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. 
 

- будинок № 55, без комунальних зручностей, жилою площею 19,3 
кв.м., по вул. Козаченка, гр. Калінському Ігорю Анатолійовичу, склад сім’ї                      
2 особи. 
 

- дві вільні кімнати, жилою площею 27,2 кв.м. у комунальній квартирі               
№ 93, по вул. Сакко і Ванцетті, 5/47, гр. Гнатовій Жанні Василівні, склад 
сім’ї 3 особи, загальна жила площа, у цій же квартирі складатиме 50,5 кв.м. 

 
- вільну кімнату, жилою площею 18,5 кв.м. у комунальній квартирі               

№ 5, по вул. Кірова, 53, гр. Петрук Ганні Іванівні, склад сім’ї 3 особи,                         
загальна жила площа, у цій же квартирі складатиме 38,5 кв.м. 
 
 

Відмінити пункт рішення: 
 
- відмінити пункт рішення виконкому Коростенської міської ради № 70 

від 22.02.2012р. про виділення квартири № 3, без комунальних зручностей, 
жилою площею 14,1 кв.м. по вул. Каштанова, 31, гр. Лазаренко Валентині 
Іванівні, склад сім’ї 1 особа, у зв’язку з поданою заявою.  

- відмінити пункт рішення виконкому Коростенської міської ради № 70 
від 22.02.2012р. про виділення квартири № 4, без комунальних зручностей, 
жилою площею 13,7 кв.м. по вул. Каштанова, 31, гр. Лазаренку Олексію 
Анатолійовичу, склад сім’ї 1 особа, у зв’язку з поданою заявою.  



- відмінити в розділі 1, п. 2, п.п. 1, п. 3, п.п. 1, п. 4, п.п. 1 у зв’язку з 
поданням комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного 
підприємства № 2, невірної інформації  щодо нумерації квартири у будинку                     
№ 9 А по вул. Б.Хмельницького. 

 
2. Зміна договору найму жилих приміщень. 

Розгляд заяв громадян про зміну договору найму жилих приміщень  
на іншого члена сім’ї 

 
- квартиру № 5, жилою площею 43,5 кв.м., по вул. В.Сосновського, 

84А, на гр. Саченка Андрія Вікторовича, у зв’язку зі зняттям з реєстрації                               
на І пров. Добролюбова, 6. 

 
3. Загальні питання  

Розгляд заяв громадян про взяття на квартирний облік при 
міськвиконкомі  

- гр. Бруцьку Людмилу Василівну, проживає по вул. Табукашвілі, 21,              
кв. 14, жилою площею 16,04 кв.м., на якій мешкає 3 особи, у списки загальної 
черги, склад сім’ї 2 особи. 

1. Бруцька Людмила Василівна  – 1981 р.н.; 
2. Бруцька Марина Василівна – 2004 р.н. – донька. 
 
- гр. Клименка Ігоря Петровича, проживає по вул. Сосновського, 84 А 

кв.7, жилою площею 43,2 кв.м., на якій мешкає 6 осіб, різної статі, у списки 
позачергового отримання житла, член сім’ї інвалід ІІ групи, інвалідність 
якого пов’язана з аварією на ЧАЕС, склад сім’ї 3 особи. 

1. Клименко Ігор Петрович  – 1982 р.н.; 
2. Клименко Марина Геннадіївна – 1986 р.н. – дружина; 
3. Клименко Єва Іванівна – 1953 р.н. – мати. 
 
- гр. Кириченка Сергія Валерійовича, проживає у гуртожитку по вул. 

Шолом-Алейхема,  70 А кім. 520, жилою площею 18,0 кв.м., на якій мешкає              
4 особи, у списки загальної черги, склад сім’ї 4 особи. 

1. Кириченко Сергій Валерійович  – 1980 р.н.; 
2. Кириченко Юлія Віталіївна – 1984 р.н. – дружина; 
3. Кириченко Вадим Сергійович – 2004 р.н. – син; 
4. Кириченко Ніка Сергіївна – 2009 р.н. – донька. 

 
- гр. Кутурженко Юлію Петрівну, проживає у гуртожитку по                       

вул. Табукашвілі, 3 А, кім. 44, жилою площею 12,8 кв.м., на якій мешкає 1 
особа, у списки загальної черги, склад сім’ї 1 особа. 

1. Кутурженко Юлія Петрівна  – 1987 р.н. 
 
- гр. Томашевського Івана Сергійовича, проживає по                      

вул. О.Кобилянської, 21, кв. 2, жилою площею 27,0 кв.м., на якій мешкає              
4 особи, різної статі, у списки позачергового отримання житла, потерпілих               
І категорії від ЧАЕС, склад сім’ї 1 особа. 

1. Томашевський Іван Сергійович  – 1991 р.н. 



Уключити в пільгову чергу квартирного обліку: 
- гр. Павловського Андрія Петровича, проживає по вул. Чапаєва, 34,  

кв. 3, жилою площею 17,2 кв.м., на якій мешкає 4 особи, різної статі, у 
списки позачергового отримання житла, потерпілих І категорії від аварії на 
ЧАЕС, склад сім’ї 1 особа. 

 
- гр. Багинську Ларису Степанівну, проживає по вул. Грушевського, 32 

А, кв. 16, жилою площею 26,81 кв.м., на якій мешкає 7 осіб, різної статі, у 
списки позачергового отримання житла, потерпілих І категорії від аварії на 
ЧАЕС, склад сім’ї 5 осіб. 

 
Виключити з пільгової черги квартирного обліку: 

 
- гр. Старшуна Валерія Миколайовича, проживає по вул. 

В.Сосновського, 46, кв. 14, жилою площею 34,5 кв.м., на якій мешкає 5 осіб, 
зі списків першочергового отримання житла, залишити у списках на 
загальних підставах. 

4. Зняти із квартирного обліку: 
 

- гр. Агеєва Єгора Олександровича,  забезпечений жилою площею                     
в межах норми.  

Житлова комісія не заперечує. 
 

- гр. Туровського Сергія Миколайовича,  забезпечений жилою площею            
в межах норми.  

Житлова комісія не заперечує. 
 
- гр. Ходаківську Валентину Василівну,  забезпечена жилою площею            

в межах норми.  
Житлова комісія не заперечує. 
 
- гр. Слобоженюка Василя Івановича,  забезпечений жилою площею            

в межах норми.  
Житлова комісія не заперечує. 

 
- гр. Чаплінську Любов Олександрівну,  забезпечена жилою площею            

в межах норми.  
Житлова комісія не заперечує. 
 
- гр. Осейчук Олену Сергіївну,  забезпечена жилою площею в межах 

норми.  
Житлова комісія не заперечує. 

 
- гр. Стретович Тетяну Миколаївну,  забезпечена жилою площею в 

межах норми.  
Житлова комісія не заперечує. 
 



- гр. Вигівського Василя Якубовича,  забезпечений жилою площею            
в межах норми.  

Житлова комісія не заперечує. 
 

- гр. Мошківську Ірину Борисівну,  забезпечена жилою площею в 
межах норми.  

Житлова комісія не заперечує. 
 
- гр. Гонгало Леоніда Нарцизовича,  забезпечений жилою площею                       

в межах норми.  
Житлова комісія не заперечує. 
 
- гр. Давиденко Олену Миколаївну,  забезпечена жилою площею                          

в межах норми.  
Житлова комісія не заперечує. 
 

                                     
 
 

Міський голова                                         В. Москаленко 
 
                                            
 
 

Перший заступник міського голови 
В. Вигівський 

 
Начальник відділу управління житловим фондом  

      Т. Вознюк   
                                                                                                                          

Начальник юридичного відділу                                                                                                             
                                                                                                                                                            Т. Камінська 


