
 

                                                        

 

  
 
     У К Р А Ї Н А 

                  Коростенська міська рада Житомирської області 
 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від    18. 01. 2012р.  № 11 
 
 
 
 
            
 
Розглянувши подання  

 - Відділу по управлінню та приватизації міської комунальної власності; 
- Публічного акціонерного тоариства «Укртелеком»; 
-Управління в м.Коростені та Коростенському районі пенсійного фонду України; 

 - Малого підприємства «Лібава» ЛТД; 
Заяви громадян міста: 

- Котлярчука Олександра Матвійовича, вул.Жовтнева,42-а; 
- Волківського Руслана Петровича, вул.Пархоменка, 15; 
- Вигівської Людмили Павлівни, вул.Матросова, 45; 
- Крижанівської Віри Йосипівни, вул.Пушкінська, 41; 
- Мищирякової Людмили Зигмундівни, вул.Південна, 1-в; 
- Овсійчука Сергія Анатолійовича, вул.І.Кузьмінського, 47; 
 

та матеріали Коростенського міжміського бюро технічної інвентаризації 
встановлено: 

 
- що згідно рішення обласної ради за №30 від 22.02.1992 року “Про 

розмежування комунальної власності між власністю районних міст обласного 
підпорядкування та рішення виконкому Коростенської міської ради (П”ятнадцята сесія 
двадцять першого скликання) від 18.03.1993 року “Про взяття у комунальну власність 
міської ради майна, визначеного обласною радою”, а саме нежитлового підвального 
приміщення загальною площею 84,6 м.кв. по вулиці В.Сосновського, 44; 
 

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



 
-    що згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 14.06.2011 року за №8 Відкрите 
акціонерне товариство „Укртелеком” змінило своє найменування на публічне 
акціонерне товариство „Укртелеком”, нежитлові приміщення якого знаходяться по 
вулиці Грушевського, 9, та яке належало Відкритому акціонерному товариству 
„Укртелеком” згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого на 
підставі рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради за №177 від 
28.04.2004 року. 
 
-    що в зв”язку з реорганізацією та відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України за №803 від 27.07.2011 року нежитлову будівлю по вулиці Грушевського, 16/1 
передано з Управління пенсійного фонду у Коростенському районі на баланс 
управління Пенсійного фонду України в м.Коростені та Коростенському районі 
Житомирської області. 
 
- що згідно договору купівлі-продажу, посвідченого між юридичними особами від 
10.02.2002 року мале підприємство „Лібава” ЛТД  купило нежитлові будівлі по вулиці 
Маяковського, 109.  Рішенням виконавчого комітету Коростенської міської ради за 
№449 від 02.07.2008 року МП „Лібава” ЛТД надано дозвіл на реконструкцію 
виробничої бази підприємства та добудову складських приміщень, виробничого цеху, 
дозвіл на виконання будівельних робіт за №078/8/11 від 07.03.2011 року. Будівництво 
завершено та прийнято в експлуатацію, декларація про готовність  об”єкта до 
експлуатації зареєстрована інспекцією Державного архітектурно-будівельного 
контролю у Житомирській області 20.12.2011 року, р.№ЖТ 14331110834; 
 
- що згідно рішеня Коростенської міської ради за №31 (п”ятнадцята сесія п”ятого 
скликання)  від 31.08.2007 р. Котлярчуку Олександру Матвійовичу  було відведено 
земельну ділянку на будівництво житлового будинку по вулиці Жовтневій, 42-в. 
Будівництво завершено та прийнято в експлуатацію, декларація про готовність об”єкта 
до експлуатації зареєстрована інспекцією Державного архітектурно-будівельного 
контролю у Житомирській області 22.12.2011 р. №ЖТ 14211110863; 
 
- що Волківський Руслан Петрович купив житловий будинок незавершеним 
будівництвом по вулиці Пархоменка, 15,  договір посвідчено приватним нотаріусом від 
25.02.2008 року, р.№1213. Будівництво завершено, та прийнято в експлуатацію, 
декларація про готовність об”єкта до експлуатації зареєстрована інспекцією 
Державного архітектурно-будівельного контролю у Житомирській області 15.12.2011 р. 
№ЖТ 18211103926; 
 



- що згідно рішення виконкому Коростенської міської ради за №175 від 15.06.1973 року 
Вигівській Людмилі Павлівні було надано дозвіл на будівництво житлового будинку 
№45 по вулиці Матросова. Будинок побудовано до 1992 року, а право власності на 
нього своєчасно не оформлено. 
 
що Крижанівська віра Йосипівна купила житловий будинок незавершеним 
будівництвом по вулиці Пушкінській, 41,  договір посвідчено ДНК від 31.08.1966 року, 
р.№1213. Будівництво завершено, та прийнято в експлуатацію, акт введення в 
експлуатацію затверджений рішенням виконкому Коростенської міської ради за №349 
від 20.06.2001 року, а право власності на нього своєчасно не оформлено; 
 
- що згідно рішення виконкому Коростенської міської ради за №417 від 0612.10.2005 
року Мищиряковій Людмилі Зигмундівні надано дозвіл на будівництво житлового 
будинку по вулиці Південній, 1-в. Будівництво завершено та прийнято в експлуатацію, 
декларація про готовність об”єкта до експлуатації зареєстрована інспекцією 
Державного архітектурно-будівельного контролю у Житомирській області 28.11.2011 р. 
№ЖТ 14211087028; 
 
- що Овсійчук Сергій Анатолійович приватизував житловий будинок по вулиці 
І.Кузьмінського, 47, розпорядження №9788 від 16.03.2009 року та прибудував житлову 
прибудову, в зв”язку з чим змінилась загальна та житлова площа будинку.  Будівництво 
завершено, та прийнято в експлуатацію, декларація про готовність об”єкта до 
експлуатації зареєстрована інспекцією Державного архітектурно-будівельного 
контролю у Житомирській області 20.12.2011 р. №ЖТ 18211108428; 
 

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", виконавчий комітет міської ради  
РІШАЄ: 
 
І. Оформити право власності: 
 
1-1 на нежитлове підвальне приміщення загальною площею 84,6 м.кв. по вулиці  
В.Сосновського, 44  за 
Територіальною громадою в особі Коростенської міської ради; 
 
1-2   на нежитлові будівлі:  
- 2-х поверхова будівля АТС-4 з підвалом загальною площею 2594,4 м.кв.; 
- частина гаража загальною площею 31,4 м.кв.; 



- склад загальною площею 31,8 м.кв.; 
- приміщення від рампи загальною площею 70,4 м.кв.; 
- заглублений склад загальною площею 143,3 м.кв.; 
- гараж новий загальною площею 97,2 м.кв.; 
- складське приміщення загальною площею 143,9 м.кв.;  
по вулиці Грушевського, 9  за 
Публічним акціонерним товариством „Укртелеком”; 
 
1-3 на нежитлову будівлю управління Пенсійного фонду України в м.Коростені та 
Коростенському районі загальною площею 472,5 м.кв. по вулиці Грушевського, 16/1  за 
Державою Україна у сфері управління Пенсійного фонду України; 
 
1-4 на житлові будівлі:   
-  прохідна загальною площею 120,5 м.кв.; 
- цех по обробці граніту №2 загальною площею 781,1 м.кв.; 
- дільниця художнього оформлення загальною площею 113,2 м.кв.; 
- цех по обробці граніту №1 загальною площею 266,1 м.кв.; 
- склад негорючих матеріалів загальною площею 127,9 м.кв.; 
- майданчик;  огорожа; 
 по вулиці Маяковського, 109  за 
Малим підприємством „Лібава” ЛТД; 
 
1-5 на житловий будинок №42-в по вулиці Жовтневій за  
Котлярчуком Олександром Матвійовичем; 
 
1-6 на житловий будинок №15 по вулиці Пархоменка за  
Волківським Русланом Петровичем; 
 
1-7 на житловий будинок №45 по вулиці Матросова за  
Вигівською Людмилою Павлівною; 
 
1-8 на житловий будинок №41 по вулиці Пушкінській за  
Крижанівською Вірою Йосипівною; 
 
1-9 на житловий будинок №1-в по вулиці Південній за  
Мищиряковою Людмилою Зигмундівною; 
 
1-10 на житловий будинок №47 по вулиці І.Кузьмінського за  
Овсійчуком Сергієм Анатолійовичем  
 



 
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. 


