
 

  
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від            06. 07. 2011р.  №        . 
 
 
 
 
            
 
 
Заяви громадян міста: 
 

- Максименка Андрія Олександровича, вул.Грушевського, 28; 
 - Хомич Галини Василівни, вул.Сосновського, 43; 
           - Коваль Євгенії Іванівни, вул.Радянська, 2; 
           - Харитича Романа Григоровича, вул.Київська, 19-г; 
           - Дідківського Леонтія Миколайовича, вул.Грушевського, 14/2 кв.11; 
           - Борисевича Віталія Володимировича, вул.Гастелло, 20 кв.85; 
           - Білоколоши Віктора Михайловича, вул.Кірова, 119, кв.21; 
           - Кучинського Сергія Валентиновича, вул.Оснадчука, 33; 
           - Вознюк Тетяни Олександрівни, садівниче товариство «Держустанов» 
 
та матеріали Коростенського міжміського бюро технічної інвентаризації 
встановлено: 
 
- що згідно договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом від 
20.02.2006 року, р.№1081  Максименку Андрію Олександровичу належала квартира №6 
по вулиці Грушевського, 28, яка згідно рішення виконкому Коростенської міської ради 
за №174 від 18.03.2009 року переобладнана під непродовольчий магазин, декларація 
про готовність  об”єкта до експлуатації зареєстрована інспекцією ДАБК у 
Житомирській області 20.06.2011 р. №ЖТ 14211007182; 
 

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



- що згідно рішення виконкому Коростенської міської ради за №141 від 04.03.2009 р. 
Хомич Галині Василівні було надано дозвіл на будівництво та реконструкцію 
складських приміщень з добудовою виставко-складського комплексу по вулиці 
Сосновського, 43, дозвіл на виконання будівельних робіт від 22.09.2009 року №644/8. 
Будівництво завершено та прийнято в експлуатацію, сертифікат відповідності ЖТ 
000743 засвідчує відповідність закінченого будівництвом об”єкта, проектній 
документації, державним стандартам, будівельним нормам і правилам, виданий 
14.01.2011 року; 
 
 
- що згідно рішення виконкому Коростенської міської ради за №320 від 09.06.2010 р. 
Коваль Євгенії Іванівні було надано дозвіл на переобладнання існуючого гаражу під 
шиномонтаж по вулиці Радянській, 2, дозвіл на виконання будівельних робіт від 
02.03.2011 року №062/8/11. Будівництво завершено та прийнято в експлуатацію, 
декларація про готовність  об”єкта до експлуатації зареєстрована інспекцією ДАБК у 
Житомирській області 15.06.2011 р. №ЖТ 14211005659; 
 
- що згідно рішення виконкому Коростенської міської ради за №726 від 08.10.2008 р. 
Харитичу Роману Григоровичу було надано дозвіл на будівництво кафетерію-магазину 
по вулиці Київській, 19-г, дозвіл на виконання будівельних робіт від 28.04.2010 року 
№280/8/. Будівництво завершено та прийнято в експлуатацію, декларація про 
готовність  об”єкта до експлуатації зареєстрована інспекцією ДАБК у Житомирській 
області 08.06.2011 р. №ЖТ 14211008781; 
 
що згідно договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом від 
18.05.2005р., р.№288  Дідківському Леонтію Миколайовичу належить квартира №11 в 
житловму будинку №14/2 по вулиці Грушевського. Згідно рішення виконкому 
Коростенської міської ради від 31.08.2005 року Дідківському Л.М. було надано дозвіл 
на прибудову балкону та надбудову мансардного поверху, будівництво завершено та 
прийнято в експлуатацію, сертифікат відповідності ЖТ 000881 засвідчує відповідність 
закінченого будівництвом об”єкта, проектній документації, державним стандартам, 
будівельним нормам і правилам, виданий 14.04.2011 року; 
 
-  що згідно існуючих документів об»єднання співвласників багатоквартирних будинків 
«Іскорость», на які своєчасно не видано свідоцтво про право власності, а саме на 
кооперативну квартиру №85 по вулиці Гастелло, 20, власником якої є Борисевич 
Віталій Володимирович;   
 



-  що згідно довідки житлово-обслуговуючого кооперативу «Локомотив» за №174 від 
20.06.2011 року власником виплаченої кооперативної квартири №21 по вулиці Кірова, 
117 є Білоколоша Віктор Михайлович; 
 
- що згідно рішення виконкому Коростенської міської ради за №540 від 07.12.2005 р. 
Кучинському Сергію Валентиновичу було надано дозвіл на будівництво житлового 
будинку №33 по вулиці Оснадчука, дозвіл на виконання будівельних робіт від 
11.12.2006 року №74. Будівництво завершено та прийнято в експлуатацію, декларація 
про готовність  об”єкта до експлуатації зареєстрована інспекцією ДАБК у 
Житомирській області 15.06.2011 р. №ЖТ 14211005662; 
 
-  що згідно довідки “садово-городнього” товариства держустанов за №3 від 11.05.2011 
р. Вознюк Тетяні Олександрівні належить дачний будинок №16, який  побудовано до 
1992 року. Згідно висновку про технічний стан будівлі, садовий будинок відповідає 
санітарно-технічним вимогам і придатний для використання. 
 
 

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", виконком міської ради  
 
РІШАЄ: 

І. Оформити право власності: 
 
1-1 нежитлове приміщення непродовольчого магазину  загальною площею 67,0 м.кв. 
по вулиці Грушевського, 28 за 
Максименком Андрієм Олександровичем ; 
 
1-2 на нежитлові складські приміщення з добудовою виставко-складського комплексу 
загальною площею 4874,60 м.кв. по вулиці Сосновського, 43 за 
Хомич Галиною Василівною; 
 
1-3 на нежитлову будівлю шиномонтажа загальною площею 70,8 м.кв. 
по вулиці Радянській, 2 за 
Коваль Євгенією Іванівною; 
 
1-4 на нежитлову будівлю магазину-кафетерію загальною площею 87,6 м.кв. 
по вулиці Київській, 19-б за 
Харитичем Романом Григоровичем; 



 
1-5 на двохкімнатну квартиру № 11 по вулиці Грушевського, 14/2 за  
Дідківським Леонтієм Миколайовичем; 
 
 
На кооперативні квартири:  
1-6 на квартиру №85 по вулиці Гастелло, 20 за Борисевичем Віталієм 
Володимировичем; 
 
1-7 на квартиру №21 по вулиці Кірова, 119 за Білоколошою Віктором Михайловичем; 
 
1-8 На житловий будинок  №33 по вулиці Оснадчука за Кучинським Сергієм 
Валентиновичем; 
 
1-9 на садовий будинок №16 в «садово-городньому» товаристві держустанов за Вознюк 
Тетяною Олександрівною; 
 
 
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. 


