
   

                                                                         
            У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
           Р І Ш Е Н Н Я 

 
 
Від  17.08.2011 р.   № 500 
 
 
Про надання жилої площі, 
переоформлення договорів  
найму жилих приміщень, 
прийняття на квартирний  
облік при міськвиконкомі 
 
 

    Розглянувши протокол громадської комісії з житлових питань        
від 11.08.2011р. 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. 

 
Затвердити рішення адміністрації підприємств, організацій 

 та установ про виділення жилих приміщень: 
 

по Коростенському УВП УТОС: 
 

- однокімнатну квартиру № 4, жилою площею 11,8 кв.м.,                                  
по вул. П.Комуни, 8, інваліду І групи по зору гр. Дмитренко Марії Іванівні, 
склад сім’ї 2 особи, з урахуванням житлової площі 16,51, яка належить їй на 
праві власності по вул. К.Маркса, 65 кв. 71.             

 
 

Надати дозвіл відділу освіти Коростенської міської ради на заключення 
договору оренди: 

 
- кімнату № 2, жилою площею 24,0 кв.м., у приміщенні ЗОШ № 11                         

по вул. Грушевського, 66, методисту Станції юних натуралістів  Забродській 
Катерині Миколаївні, склад сім’ї 3 особи.  

Відділу освіти – оформити договір оренди терміном на 1 рік.  
 
 



       Скасувати пункт рішення міськвиконкому № 90 від 16.02.2011р. про 
надання в оренду кімнати № 9, жилою площею 10,9 кв.м., у гуртожитку                                      
по вул. Південній, 12 Б. гр. Савчуку Л.В., повернення з місць позбавлення волі, 
у зв’язку з не заселенням.  

 
 

Дозволи ПП „Коростенський житловий сервіс № 5” продовжити термін 
договору оренди: 

 
- кімнату № 509, жилою площею 17,5 кв.м., у гуртожитку                           

по вул. Б.Шосе, 6, гр. Фаріон Таїсії Володимирівні, склад сім’ї 2 особи.  
ПП „Коростенський житловий сервіс № 5” – оформити договір оренди 

терміном на 2 рік.  
  
 

2. Обмін жилими приміщеннями. 
Дозволити обмін жилими приміщення: 

 
 

- гр. Джус Людмилі Павлівні, склад сім’ї 3 особи, проживає                
по вул. Кірова, 42 кв. 4, жилою площею 30,24 кв.м., міняється з гр. Іванченко 
Іриною Олександрівною, склад сім’ї 3 особи, проживає по вул. Горького, 80,  
кв. 4, жилою площею 29,8 кв.м.  

  
  
 

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

на іншого члена сім’ї 
 
 
- квартиру № 1, жилою площею 38,3 кв.м., по вул. Гагаріна, 60,                  

на гр. Мороза Віталія Олександровича, у зв’язку зі смертю наймача Баєвої Л.О.  
  
 
- квартиру № 10, жилою площею 35,9  кв.м., по вул. Б.Шосе, 27,                  

на гр. Тищенко Оксану Василівну, у зв’язку зі смертю наймача Василенко В.Г. 
   
 
- квартиру № 1, жилою площею 29,7 кв.м., по вул. Сонячна, 8,                             

на гр. Лебедівську Людмилу Андріївну, у зв’язку зі смертю наймача 
Лебедівського М.В. 

  
 
- квартиру № 25, жилою площею 47,2 кв.м., по вул. В.Сосновського, 46,                   

на гр. Сорочинського Леоніда Владиславловича, за згодою всіх дорослих членів 
сім’ї. 

  



4. Загальні питання. 
Розгляд заяв громадян про взяття га квартирний облік при 

міськвиконкомі: 
 

- гр. Фаріон Таїсію Володимирівну, проживає у гуртожитку                       
по вул. Б.Шосе, 6, кім. 509, жилою площею 17,5 кв.м., у списки загальної черги, 
склад сім’ї 2 особи. 

1. Фаріон Таїсія Володимирівна  - 1979 р.н.; 
2. Фаріон Діана Русланівна – 2002 р.н. – донька. 
 

 
Уключити в пільгову чергу квартирного обліку: 

 
 
- гр. Морозову Надію Федорівну, проживає по вул. Семашка, 10 кв. 2, 

жилою площею 22,7 кв.м., на якій мешкає 5 осіб, чоловік Морозов Віктор 
Олексійович – інвалід ІІ групи, захворювання пов’язане з аварією на ЧАЕС,              
у   списки позачергового отримання житла, потерпілих І категорії від ЧАЕС, 
склад сім’ї 5 осіб: 
 

 
                                     

Міський голова                                         В. Москаленко 
 

 
 
                            

Перший заступник міського голови 
В. Вигівський 

 
Начальник відділу управління житловим фондом  

               Т. Вознюк 
             

Начальник юридичного відділу                                                  
                                                                                                                                                                          Т. Камінська 
 


