
                                                                         
            У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
           Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від  16.05.2012 р. № 210 
 
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. 
Включити до складу житла соціального призначення : 

 
-  кімнату № 28, жилою площею 9,37 кв.м., у гуртожитку по 
вул.Б.Хмельницького, 3. 

 
Надати жилі приміщення в оренду 

 
- кімнату № 5, жилою площею 13,0 кв.м., у гуртожитку по вул. 

Південна, 12 Б, гр. Томашевській Олені Вікторівні, склад сім’ї 3 особи. 
КВЖРЕП № 3 – оформити договір оренди на 1 рік.  
 
- кімнату № 28, жилою площею 9,37 кв.м. у гуртожитку по 

вул.Б.Хмельницького, 3 гр. Хоценко Ірині Валентинівні, склад сім’ї 3 особи. 
КВЖРЕП № 2 – оформити договір оренди на 1 рік.  
 
 

 
Продовження терміну договору оренди по: 

КВЖРЕП № 2: 
- кімнату № 114, жилою площею 11,2 кв.м., у гуртожитку по 

вул.Табукашвілі, 3 А, гр. Романенку Олександру Івановичу. 
КВЖРЕП № 2 – оформити договір оренди на 1 рік.  



 
- кімнату № 113, жилою площею 11,7 кв.м., у гуртожитку по 

вул.Табукашвілі, 3А, гр. Гамулінському Сергію Петровичу. 
КВЖРЕП № 2 – оформити договір оренди на 1 рік.  
 
- кімнату № 512, жилою площею 12,0 кв.м., у гуртожитку по 

вул.Табукашвілі, 3А, гр. Кравченко Раїсі Хамзівні. 
КВЖРЕП № 2 – оформити договір оренди на 1 рік.  
 
- кімнату № 2, жилою площею 31,9 кв.м., у гуртожитку по 

вул.Табукашвілі, 3А, гр. Кос Олексію Олександровичу. 
КВЖРЕП № 2 – оформити договір оренди на 1 рік.  
 
- кімнату № 244, жилою площею 12,8 кв.м., у гуртожитку по 

вул.Табукашвілі, 3А, гр. Кутурженко Юлії Петрівні. 
КВЖРЕП № 2 – оформити договір оренди на 1 рік.  
 
-  кімнату № 513, жилою площею 12,1 кв.м., у гуртожитку по 

вул.Табукашвілі, 3А, гр.Харипончук Людмилі Миколаївні. 
КВЖРЕП № 2 – оформити договір оренди на 1 рік.  
 

 
2. Зміна договору найму жилих приміщень. 

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

 
- квартиру № 49, жилою площею 40,3 кв.м., по вул. К.Маркса, 65 Б,                     

на гр. Пархомчука Сергія Віталійовича, у зв’язку зі смертю наймача       
Пархомчук А.Б. 

 
3. Загальні питання. 

Розгляд заяв громадян про взяття на квартирний облік при 
міськвиконкомі 

-  Данильчука Віктора Володимировича, проживає у гуртожитку по 
вул.Табукашвілі, 3А, кімната № 514, жилою площею 11,1 кв.м., у списки 
першочергового отримання житла, склад сім’ї 1 особа. 
1. Данильчук Віктор Володимирович, 1984 р.н. 
 

Змінити прізвище у списках квартирного обліку : 
- гр. Бурковській Юлії Василівні на прізвище Дашкевич  у зв’язку зі 

зміною імені. 
 



Включити до складу сім’ї на квартирному обліку : 
- в склад сім’ї , гр. Козакевич Наталії Миколаївни : чоловіка - 

Козакевича Сергія Васильовича – 1982 р.н. 
Затвердити рішення спільного засідання адміністрації та профкому 

підприємств, про взяття на квартирний облік за місцем роботи. 
По Коростенській дистанції захисних лісонасаджень :  
- гр.Іскоростенського Віталія Миколайовича, проживає у гуртожитку по 
вул.Франко, 19, кімната № 23, жилою площею 14,47 кв.м., на якій мешкає 
7 осіб, у списки першочергового отримання житла, склад сім’ї 7 осіб, 
багатодітна сім’я. 
 

Уключити в пільгову чергу квартирного обліку: 
 

- гр. Денисюк Інну Юріївну, проживає по вул. Жмаченко, 5, кв. 2, 
жилою площею 42,5 кв.м., на якій мешкає 9 осіб різної статі, у списки 
першочергового отримання житла, як багатодітна сім’я, склад сім’ї 4 особи. 

 
Зняти із квартирного обліку: 

 
- гр. Василів Є.І. забезпечений власним житлом у межах норми жилої 

площі.  
 

- гр. Мякініна В.Д., вибув 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 

 


