
   

                                                                         
            У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
           Р І Ш Е Н Н Я 

 
 
Від  20.07.2011 р.   № 440 
 
 
Про надання жилої площі, 
переоформлення договорів  
найму жилих приміщень, 
прийняття на квартирний  
облік при міськвиконкомі 
 
 

    Розглянувши протокол громадської комісії з житлових питань                              
від 14.07.2011р. про надання жилої площі, переоформлення договорів найму 
жилих приміщень, прийняття на квартирний облік при міськвиконкомі,  
керуючись п. 2 част. а), п. 5, 7, 8 част. б) ст. 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконком міської ради   
РІШАЄ:           

 
1. Виділити жилі приміщення. 

Включити до складу службового житла: 
 

по КВЖРЕП № 3: 
- квартиру № 4, жилою площею 13,7 кв.м., по вул. Семашка, 4.             

 
 

Затвердити рішення адміністрації підприємств, організацій 
 та установ про виділення жилих приміщень: 

 
по КВЖРЕП № 3: 

- службову однокімнатну квартиру № 4, без комунальних зручностей, 
жилою площею 13,7 кв.м., по вул. Семашка, 4, головному інженеру Назарову 
Віктору Анатолійовичу, склад сім’ї 1 особа.             
 

Надати жилі приміщення в оренду. 
  

- кімнату № 9, жилою площею 10,9 кв.м., у гуртожитку по  вул. 
Південній,12 Б, гр. Клименку Ігорю Миколайовичу, склад сім’ї 1 особа.  

     КВЖРЕП № 3 – оформити договір оренди терміном на 1 рік. 
 
 



2. Зміна договору найму жилих приміщень. 
Розгляд заяв громадян про зміну договору найму жилих приміщень  

на іншого члена сім’ї 
 
- квартиру № 25, жилою площею 27,6 кв.м., по вул. Воровського, 89,                  

на гр. Тернову Ларису Миколаївну, у зв’язку з тим, що наймач Терновий Ігор 
Іванович, знятий з реєстраційного обліку 31.05.2011р. на вул. Київську, 13              
кв. 27. 

  
- квартиру № 2, жилою площею 22,2 кв.м., по пров. В.Сосновського, 3 А,                  

на гр. Чумака Василя Володимировича, у зв’язку з тим, що наймач Чумак Надія 
Миколаївна, знята з реєстрації 15.06.2011р. та вибула в с. Лезники Володар-
Волинського району. 

  
- будинок № 18 А, жилою площею 34,1 кв.м., по вул. Захарченка,                  

на гр. Черниш Галину Олексіївну, у зв’язку зі смертю наймача Черниша В.Ю.   
 
- квартиру № 15, жилою площею 28,8 кв.м., по вул. Мельника, 13                  

на гр. Пашинську Людмилу Володимирівну, у зв’язку зі смертю наймача 
Пашинського П.І. 

 
- квартиру № 36, жилою площею 44,4 кв.м., по вул. Красіна, 3                  

на гр. Бабіну Олену Анатоліївну, у зв’язку зі смертю наймача Бабіна А.І. 
  
                   

3. Загальні питання. 
Розгляд заяв громадян про взяття на квартирний облік при 

міськвиконкомі: 
 
- гр. Мостову Ірину Миколаївну, проживає по вул. Жмаченка, 46 А,              

кв. 28, жилою площею 19,7 кв.м., на якій мешкає 3 особи різної статі, у списки 
першочергового отримання житла, народження близнят, склад сім’ї 3 особи: 

1. Мостова Ірина Миколаївна -  1976 р.н.; 
2. Мостовий Владислав Андрійович  - 2008 р.н. – син; 
3. Мостовий Максим Андрійович – 2008 р.н. – син. 
  
 

                                     
Міський голова                                         В. Москаленко 

 
                            

Перший заступник міського голови 
В. Вигівський 

 
Начальник відділу управління житловим фондом  

               Т. Вознюк 
                                                                                                                            

Начальник юридичного відділу                                                                                                             
                                                                                                                                                                          Т. Камінська 
 


