
                  
 
      У К Р А Ї Н А 

           Коростенська міська рада Житомирської області 
       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
       Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  25.04. 2012р.  № 185 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Розглянувши подання 
 

       - Відділу по управлінню та приватизації міської комунальної власності; 
 
      Заяви  громадян міста: 
 
      - Савчука Віктора Михайловича,  вул. Щорса,1;       

        - Клименка Валентина Михайловича, вул. Щорса,1; 
        - Доманського Віктора Івановича, вул. Жовтнева,44 – а; 
        - Бех Леонтини Віталіївни, вул. Ціолковського,4; 
        - Конончука Сергія Петровича, вул. Свердлова,81-а; 
        - Василенка Миколи Петровича, вул. Курчатова, 30; 
та матеріали комунального  підприємства „ Коростенське міжміське бюро 
технічної інвентаризації ” встановлено: 
 
 
        - що згідно договорів купівлі – продажу, посвідчених Коростенською ДНК від 
15.07.1982 року, р.№4847 та від 19.09.1992року, р. № 2-2789 Клименку Валентину 
Михайловичу та Савчуку Віктору Михайловичу належить житловий будинок в 
рівних частках по вул. Щорса,1. Рішеннями  виконкому Коростенської міської 
ради за № 349 від 16.07.2003року, № 242 від 02.04.2008 року, № 552 від 08.09.2010 
року Савчуку В.М. та Клименку В.М. дозволено будівництво прибудов до 
житлового будинку та будівництво  магазину.  Будівництво завершено, акт 
введення в експлуатацію на нежитлове приміщення магазину затверджений 
рішенням  виконкому Коростенської міської ради за № 828 від 04.12.2007 року. В 
зв’язку з прибудовами змінилась загальна площа будинку та ідеальні частки 
співвласників. 

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



 
- що згідно рішення Коростенської міської ради ( тридцять третя сесія  четвертого 
скликання від 22.02.2006 року), Доманському Віктору Івановичу відведено земельну 
ділянку під будівництво житлового будинку за № 44 – а по вулиці Жовтневій, дозвіл 
на виконання будівельних робіт за № 42 від 05.06.2007 року. Будівництво завершено 
та прийнято в експлуатацію, декларація про готовність об’єкта до експлуатації 
зареєстрована інспекцією Державного архітектурно – будівельного контролю у 
Житомирській області 02.03.2012 року № ЖТ 14212032562; 
  
- що згідно рішення виконкому Коростенської міської ради за № 309 від 11.06.1965 
року Бех Леонтині Віталіївні було відведено земельну ділянку під будівництво 
житлового будинку №4 по вулиці Ціолковського. Будинок побудовано в 1970 році, а 
право власності на нього своєчасно не оформлено. 
 
- що згідно договору купівлі – продажу земельної ділянки, посвідченого 
Коростенською міською державною нотаріальною конторою від 31.03.2000 року, 
р.№1-459 та згідно рішення виконкому Коростенської міської ради за №558 від 
11.10.2006 року Конончук Сергій Петрович побудував житловий  будинок № 81 – а    
по вулиці Свердлова.    Будівництво завершено та прийнято в експлуатацію, 
декларація  про готовність об’єкта до експлуатації зареєстрована інспекцією 
Державного архітектурно – будівельного контролю у Житомирській області 
05.01.2012року, р.№ ЖТ 18212001478; 
 
- що згідно рішення виконкому Коростенської міської ради за №139 від 01.06.1977 
року Василенку Миколі Петровичу було відведено земельну ділянку під будівництво 
житлового будинку №30 по вулиці Курчатова. Будинок побудовано в 1981 році, а 
право власності на нього своєчасно не оформлено. 
 
          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 ” ( із змінами) , виконавчий комітет Коростенської міської ради 

РІШАЄ: 
 
I. Оформити право власності: 
 
1-1 В  зв’язку з уточненням загальної площі нежитлового підвального приміщення по 
вулиці В.Сосновського, 44 , внести зміни до рішення виконавчого комітету 
Коростенської міської ради за № 11 від 18.01.2012 року , п.1-1, та викласти в 
наступній редакції:  КП „ Коростенське МБТІ ” видати нове свідоцтво про право  
власності на нежитлове підвальне приміщення загальною площею 81,4 кв.м. по вулиці 
В.Сосновського,44 за 
Територіальною громадою в особі Коростенської міської ради 

 



1-2 на нежитлове приміщення магазину загальною площею 37,4 м.кв., що складає 
3/10 частин будинку по вулиці Щорса, 1 за  
Савчуком Віктором Михайловичем; 
 
1-3 на  житлову частину будинку з надвірними будівлями та спорудами, що 
складає 1/2 частину будинку по вулиці Щорса, 1 за  
Савчуком Віктором Михайловичем; 
 
1-4 на  житлову частину будинку з надвірними будівлями та спорудами, що 
складає 1/5 частину будинку по вулиці Щорса, 1 за  
Клименком Валентином Михайловичем; 
 
1-5 на житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами 
 по вулиці Жовтневій, 44-а за  
Доманським Віктором Івановичем; 
 
1-6 на житловий будинок з надвірними будівлями  та спорудами 
по вулиці Ціолковського, 4 за  
Бех Леонтиною Віталіївною; 
 
1-7 на житловий будинок з надвірними спорудами 
 по вулиці Свердлова, 81-а за  
Конончуком Сергієм Петровичем; 
 
1-8 на житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами 
 по вулиці Курчатова, 30 за  
Василенком Миколою Петровичем;  
 
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. 

 


