
 

                                                        

 

  
 
У К Р А Ї Н А 

               Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від            21. 09. 2011р.  № 548       . 
 
 
 
 
            
 
Розглянувши подання  

 - Приватного підприємства торговий дім «Добрий господар», вул.Базарна  
площа, 1; 
- Публічного акціонерного товариства «Коростенський хлібозавод» 

 - Товариства з додатковою відповідальністю «Коростенський комбінат  
             хлібопродуктів» 
Заяви громадян міста: 

- Коваль Євгенії Іванівни, вул.Радянська, 2;  
- Мішури Олександра Валентиновича, вул.В.Сосновського, 8-а; 

 - Клімашевської Ольги Антонівни, вул.В.Сосновського, 27-в; 
          - Мяснікової Тетяни Костянтинівни, вул.Кірова, 3; 
          - Станькевича Вячеслава Михайловича, вул.К.Лібкнехта, 166; 
           
та матеріали Коростенського міжміського бюро технічної інвентаризації 
встановлено: 
- що згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого на підставі 
рішення виконкому Коростенської міської ради за №269 від 06.07.2005 року  
приватному підприємству торговий дім „Добрий господар” належить нежитлова 
будівля магазину  по вулиці Базарна площа, 1. В зв”язку з переобладнанням 
складського приміщення та мансарди під торгівельний зал змінилась загальна площа 
будівлі. Декларація про готовність об”єкта до експлуатації зареєстрована в інспекції 
Державного архітектурно-будівельного контролю у Житомирській області 12.08.2011 
року, №ЖТ 143110027700;  

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



 
-    що згідно рішення Коростенської міської ради (двадцять перша сесія четвертого 
скликання) від 17.08.2004 року ВАТ “Коростенський хлібозавод” надано дозвіл на 
будівництво торгівельного павільону по вулиці Кірова, 91-д, дозвіл на виконання 
будівельних робіт №40 від 28.07.2008 року. Будівництво завершено та прийнято в 
експлуатацію, декларація про готовність об”єкта до експлуатації зареєстрована в 
інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Житомирській області 
28.07.2011 року, №ЖТ 14211021944.  Згідно протоколу за №18 від 29.04.2011 року  
загальних зборів акціонерів ВАТ “Коростенський хлібозавод” було проведено зміну 
найменування товариства з відкритого акціонерного товариства “Коростенський 
хлібозавод” на публічне акціонерне товариство “Коростенський хлібозавод”; 
 
-   що згідно протоколу за №1 від 22.04.2011 року загальних зборів акціонерів відкрите 
акціонерне товариство „Коростенський комбінат хлібопродуктів” шляхом реорганізації 
перейменовано у товариство з додатковою відповідальністю  „Коростенський комбінат 
хлібопродуктів”, нежитлові будівлі та споруди якого знаходяться по вулиці Жовтневій, 
60; 
 
- що згідно рішення виконкому Коростенської міської ради за №526 від 16.09.2009 р. 
Коваль Євгенії Іванівні було надано дозвіл на переобладнання частини житлового 
будинку під промисловий магазин по вулиці Радянській, 2, дозвіл на виконання 
будівельних робіт від 16.08.2010 року №471/8/10. Переобладнання завершено та 
прийнято в експлуатацію, декларація про готовність  об”єкта до експлуатації 
зареєстрована інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у 
Житомирській області 11.07.2011 р. №ЖТ 14211014995. В зв”язку з переобладнанням 
змінились ідеальні частки будинку; 
 
- що згідно договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом від 
24.09.2002 року, р.№5498 Мішура Олександр Валентинович купив нежитлове 
приміщення міського туалету по вулиці В.Сосновського, 8-а., додатковий договір 
купівлі-продажу від від 05.04.2011 року, р.№1123. В будівлі проведено реконструкцію 
та надбудову  під кафетерій, декларація про початок виконання будівельних робіт від 
20.06.2011 року. Будівництво завершено та прийнято в експлуатацію, декларація про 
готовність об”єкта до експлуатації зареєстрована інспекцією Державного архітектурно-
будівельного контролю у Житомирській області 30.06.2011 р. №ЖТ 1431101137; 
 
 
 
 



- що згідно рішенням виконкому Коростенської міської ради за №558 від 11.10.2006 
року Клімашевській Ользі Антонівні було надано дозвіл на будівництво торгового 
павільона по вулиці В.Сосновського, 27-в, дозвіл на виконання будівельних робіт від 
21.10.2010 року, №752/8/10. Будівництво завершено та прийнято в експлуатацію, 
декларація про готовність  об”єкта до експлуатації зареєстрована інспекцією 
Державного архітектурно-будівельного контролю у Житомирській області 31.08.2011 р. 
№ЖТ 14211025327; 
 
- що згідно договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом від 
26.07.2004 року, р.№5123 Мяснікова Тетяна Костянтинівна купила квартиру по вулиці 
Кірова, 3. Рішенням виконкому Коростенської міської ради за №311 від 23.04.2007 року 
Мясніковій Т.К. було надано дозвіл на переобладнання квартири під салон краси з 
прибудовою приміщення, дозвіл на виконання будівельних робіт від 20.08.2009 року, 
№557/08. Переобладнання та будівництво добудови завершено та прийнято в 
експлуатацію, декларація про готовність  об”єкта до експлуатації зареєстрована 
інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у Житомирській області 
28.07.2011 р. №ЖТ 14211021941; 
 
-   що Станькевич Вячеслав Михайлович побудував житловий будинок №166 по вулиці 
К.Лібкнехта на приватизованій земельній ділянці, дозвіл на будівництво житлового 
будинку затверджено рішенням виконкому Коростенської міської ради за №280 від 
20.07.2005 року, а право власності на нього 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", виконком міської ради  
 
РІШАЄ: 

І. Оформити право власності: 
1-1   на нежитлову будівлю магазину загальною площею 1354,9 м.кв.  
по вулиці Базарна площа, 1 в м.Коростені за 
Приватним підприємством торговий дім „Добрий господар”; 
 
1-2 на торгівельний павільон загальною площею 47,8 м.кв. 
по вулиці Кірова, 91-д за 
Публічним акціонерним товариством „Коростенський хлібозавод”; 
 
 
 



1-3 на нежитлові будівлі та споруди: 
- адміністративна будівля загальною площею 671,6 м.кв.; 
- прохідна загальною площею 53,6 м.кв.; 
- ваги автомобільні загальною площею 96,0 м.кв.; 
- побутовий корпус загальною площею 572,9 м.кв.; 
- майстерні загальною площею 430,5 м.кв.; 
- склад-навіс загальною площею 282,3 м.кв.; 
- конюшня загальною площею 21,9 м.кв.; 
- склад для матеріалів загальною площею 95,5 м.кв.; 
- коптильний цех загальною площею 51,5 м.кв.; 
- зерносушка напольна загальною площею 76,0 м.кв.; 
- склад №1 загальною площею 1260,0 м.кв.; 
- склад №2 цегляний з рампою загальною площею 896,9 м.кв.; 
- склади №3 та №4 загальною площею 2298,0 м.кв.; 
- склад №5 загальною площею 990,9 м.кв.; 
- склад №6 загальною площею 1168,5 м.кв.; 
- склад №7 та №8 загальною площею 2409,2 м.кв.; 
- приміщення мішкотари загальною площею 946,3 м.кв.; 
- приміщення комбіцеху з прибудовами загальною площею 2239,7 м.кв.; 
- насосна загальною площею 8,7 м.кв.; 
- котельна загальною площею 103,8 м.кв.; 
- свинарник загальною площею 674,6 м.кв.; 
- ваги 150-тонні залізничні загальною площею 8,0 м.кв.; 
- їдальня-магазин загальною площею 242,6 м.кв.; 
по вулиці Жовтневій, 60 за  
Товариством з додатковою відповідальністю „Коростенський комбінат 
хлібопродуктів”; 
 
1-4 на нежитлове приміщення промислового магазину загальною площею 27,4 м.кв., 
що складає 1/10 частину будівлі по вулиці Радянській, 2 за  
Коваль Євгенією Іванівною; 
 
1-5 на житлову частину, що складає 2/10 частин будівлі по вулиці Радянській, 2  за 
Коваль Євгенією Іванівною; 
 
1-6 на нежитлове приміщення підземного туалету загальною площею 117,1 м.кв., що 
складає ¼ частину нежитлової будівлі  по вулиці В.Сосновського, 8-а взамін договору 
купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом від 24.09.2002 року, р.№5498 та 
додаткового договору р.№1123, за 
Мішурою Олександром Валентиновичем; 



 
1-7 на нежитлову надбудову кафетерію загальною площею 352,6 м.кв., що складає ¾ 
частин будівлі  по вулиці В.Сосновського, 8-а  за 
Мішурою Олександром Валентиновичем; 
 
1-8 на нежитлове приміщення торгівельного павільону загальною площею 82,3 м.кв. по 
вулиці В.Сосновського, 27-в за  
Клімашевською Ольгою Антонівною; 
 
1-9 на нежитлове приміщення салону краси з прибудованим приміщенням загальною 
площею 57,2 м.кв. по вулиці Кірова,3  за  
Мясніковою Тетяною Костянтинівною; 
 
1-10 На житловий будинок  №166 по вулиці К.Лібкнехта за 
 Станькевичем Вячеславом Михайловичем; 
 
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. 


