
 

                                                        

 

  
 
У К Р А Ї Н А 

               Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від  19. 10. 2011р.  №617 
 
 
 
 
            
 
Розглянувши подання  
 

 - Відділу по управлінню та приватизації міської комунальної власності; 
 

Заяви громадян міста: 
 

- Волківської Олени Петрівни, вул.Табукашвілі, 20-в; 
  

 - Черепанської Сніжани Володимирівни, вул.Кірова, 55; 
 

- Дубінчук Ірини Володимирівни, вул Київська, 9-а; 
 
- Нікітіної Ірини Валеріївни, вул Київська, 9-а; 
 
- Левченка Олександра Івановича, вул. Селезньова, 26; 
 
- Невмержицької Ольги Петрівни, вул.Кірова, 117, кв.56; 
 
- Кострикіної Ніни Миколаївни, вул.Грушевського, 74-б, кв.39 
 
- Мойсеєвої Ніни Петрівни, ІІ-пров.К.Маркса, 3 кв.51; 
 
- Куришка Бориса Івановича, пров.В.Котика, 9; 

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



- Іванової Катерини Петрівни, пров.В.Котика, 11; 
 

 - Кравченко Галини Адамівни, вул.Тургенєва, 6; 
 

- Козелла Олександра Анатолійовича, вул.Матросова, 48; 
 
- Курбаєвої Марії Максимівни, вул.Ціолковського, 28; 
 

 - Король Світлани Йосипівни, товариство колективного саду „Залізничник-2; 
 
 - Петренко Лідії Антонівни, товариство колективного саду „Залізничник-2; 
  
та матеріали Коростенського міжміського бюро технічної інвентаризації 
встановлено: 

- що згідно Наказу міністерства транспорту та зв”язку України за №800 від 
11.09.2007 року та рішення виконкому Коростенської міської ради за №636 від 
10.10.2007 року „Про затвердження акту приймання-передачі відомчого житлового 
фонду у комунальну власність”, а саме нежитлового приміщення загальною площею 
31,5 м.кв. по провулку Табукашвілі, 14; 
- що рішенням виконкому Коростенської міської ради за №57 від 07.02.2001 року 
затверджено акт прийому-передачі об”єктів нерухомості, які перебували в комунальній 
власності відповідних територіальних громад, приєднаних до м.Коростеня, а саме 
нежитлова будівля медпункту по вулиці Пролісковій,111; 
- що згідно рішення виконкому Коростенської міської ради за №578 від 20.08.2008 р. 
Волківській Олені Петрівні було надано дозвіл на реконструкцію торгівельного 
павільйону по вулиці Табукашвілі, 20-в. Переобладнання завершено та прийнято в 
експлуатацію, Сертифікат відповідності ЖТ 000873 засвідчує відповідність закінченого 
будівництвом об”єкта, проектній документації, вимогам державних стандартів, 
будівельних норм і правилам, підтверджує його готовність до експлуатації, виданий 
15.06.2011 року.  
- що згідно договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом від 
24.07.2010 року, р.№2690  Черепанська Сніжана Володимирівна купила квартиру по 
вулиці Кірова, 55. Рішенням виконкому Коростенської міської ради за №750 від 
08.12.2010 року Черепанській С.В. було надано дозвіл на переобладнання квартири під 
магазин з добудовою, декларація про початок виконання будівельних робіт від 
20.06.2011 року. 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 
23.09.2011 р. №ЖТ 14311046161; 
 



- що згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 13.07.2005 року та 
договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом від 15.09.2005 року, 
р.№6756 Дубінчук Ірині Володимирівні та Нікітіній Ірині Валеріївні належить 
нежитлове приміщення торгівельного павільону в рівних частках по вулиці Київській, 
9-а. До існуючого торгівельного павільйону прибудовано прибудову, дозвіл на  
виконання будівельних робіт від 02.09.2010 року за №506/8/10. Будівництво завершено 
та прийнято в експлуатацію, декларація про готовність об”єкта до експлуатації 
зареєстрована інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у 
Житомирській області 14.09.2011 р. №ЖТ 14211041457; 
 
- що згідно рішення виконкому Коростенської міської ради за №431 від 18.06.2008 р. 
Левченку Олександру Івановичу було надано дозвіл на переобладнання власного 
житлового будинку по вулиці Селезньова, 26 під магазин-кафе. Перебудову завершено 
та прийнято в експлуатацію, декларація про готовність об”єкта до експлуатації 
зареєстрована інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у 
Житомирській області 14.09.2011 р. №ЖТ 14211041459 

 
-  що згідно довідки житлово-обслуговуючого кооперативу «Локомотив» за №2268 від 
30.09.2011 року власником виплаченої кооперативної квартири № 56 по вулиці Кірова, 
117 є Невмержицька Ольга Петрівна;                                                                                                                                                                                          
 
- що згідно існуючих документів об”єднання співвласників багатоквартирних будинків 
«Іскорость», на які своєчасно не видано свідоцтво про право власності, а саме: 
* на кооперативну квартиру №39 по вулиці Грушевського, 74-б, власником якої є 
Кострикіна Ніна Миколаївна;   
* на кооперативну квартиру №51 по ІІ-провулку К.Маркса, 3, власником якої є 
Мойсеєва Ніна Петрівна;   
 
- що згідно рішення виконкому Коростенської міської ради за №310 від 11.07.1976 року 
Куришку Борису Івановичу було відведено земельну ділянку під будівництво 
житлового будинку №9 по провулку В.Котика. Будинок побудовано, акт введення в 
експлуатацію затверджений рішенням виконкому Коростенської міської ради за №309 
від 15.11.1995 р. , а право власності своєчасно не оформлено. 
 
- що згідно рішення виконкому Коростенської міської ради за №244 від 16.04.1976 року 
Івановій Катерині Петрівні було відведено земельну ділянку під будівництво житлового 
будинку №11 по провулку В.Котика. Будинок побудовано, а право власності на нього 
своєчасно не оформлено. 
 
 
 



- що згідно рішення виконкому Коростенської міської ради за №395 від 11.07.1972 року 
Кравченко Галині Адамівні було відведено земельну ділянку під будівництво 
житлового будинку №6 по вулиці Тургенєва. Будинок побудовано, акт введення в 
експлуатацію затверджений рішенням виконкому Коростенської міської ради за №295 
від 19.09.1990р., а право власності своєчасно не оформлено. 
 
- що згідно рішення виконкому Коростенської міської ради за №208 від 24.04.1979 року 
Козеллу Олександру Анатолійовичу було відведено земельну ділянку під будівництво 
житлового будинку №48 по вулиці Матросова. Будинок побудовано, акт введення в 
експлуатацію затверджений рішенням виконкому Коростенської міської ради за №151 
від 20.04.1986р., а право власності своєчасно не оформлено. 
 
- в зв”зку із зміною ідеальних частин, які не відповідають правовстановлювальним 
документам: рішення нарсуду м.Коростеня від 13.10.1965 року та договір купівлі-
продажу від 03.12.1966 року р.№6335 по яких житловий будинок №28 по вулиці 
Ціолковського належить Курбаєвій Марії Максимівні 
 
    - що згідно рішення виконкому Коростенської міської ради за №328 від 23.06.2010 
року Король Світлані Йосипівні дозволено будівництво садового будинку №59 в 
товаристві колективного саду “Залізничник-2”. Будинок побудовано 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 14211035328; 
 
- що згідно довідки товариства колективного саду “Залізничник-2” за №043 від 
12.09.2011р. Петренко Лідії Антонівні належить садовий будинок №30. Садовий 
будинок побудовано до 1992 року. Згідно рішення двадцять другої сесії сесії четвертого 
скликання Коростенської міської ради від 19.10.2004р.  земельна ділянка передана у 
приватну власність Петренко Л.А.; 
 
 

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 Коростенської міської ради  
 
 
 
 
 



 
 
РІШАЄ: 
 

І. Оформити право власності: 
 

1-1   на нежитлове приміщення загальною площею 31,5 м.кв.  
по провулку Табукашвілі, 14 за 
Територіальною громадою в особі Коростенської міської ради; 
 
1-2 на нежитлове приміщення медпункту загальною площею 61,0 м.кв. по вулиці 
Пролісковій, 111 за 
Територіальною громадою в особі Коростенської міської ради; 
 
1-3 на торгівельний павільйон загальною площею 46,7 м.кв. 
по вулиці Табукашвілі,20-в, за 
Волківською Оленою Петрівною; 
 
1-4 на нежитлове приміщення магазину з добудовою загальною площею 81,6м.кв. по 
вулиці Кірова, 55  за 
Черепанською Сніжаною Володимирівною; 
 
1-5 на ½ частину торгівельного павільйону з добудовою загальною площею 38,8 м.кв.  
по вулиці Київській, 9-а за 
Дубінчук Іриною Володимирівною 
взамін свідоцтва про право власності, виданого на підставі рішення виконкому 
Коростенської міської ради за №241 від 08.06.2005 року; 
 
1-6  на ½ частину торгівельного павільйону з добудовою загальною площею 38,7 м.кв. 
по вулиці Київській, 9-а за  
Нікітіною Іриною Валеріївною 
взамін договору дарування посвідченого приватним нотаріусом від 15.05.2005 р., 
р.№6756; 
 
1-7 на нежитлову будівлю магазину-кафе загальною площею 226,8 м.кв. по вулиці 
Селезньова, 26  за  
Левченком Олександром Івановичем; 
 
 
 



 
 
На кооперативні квартири: 
 
1-8 на двохкімнатну кооперативну квартиру №56 по вулиці Кірова, 117 за 
Невмержицькою Ольгою Петрівною  
 
1-9 на двохкімнатну кооперативну квартиру №39 по вулиці Грушевського, 74-б за 
Кострикіною Ніною Миколаївною; 
 
1-10 на двохкімнатну кооперативну квартиру №51 по ІІ-провулку К.Маркса, 3 за 
Мойсеєвою Ніною Петрівною; 
 
на житлові будинки: 
 
1-11 на житловий будинок  №9 по провулку В.Котика за 
 Куришком Борисом Івановичем; 
 
1-12 на житловий будинок  №11 по провулку В.Котика за 
Івановою Катериною Петрівною; 
 
1-13 на житловий будинок №6 по вулиці Тургенєва за  
Кравченко Галиною Адамівною; 
 
1-14 на житловий будинок №48 по вулиці Матросова за  
Козеллом Олександром Анатолійовичем; 
 
1-15 на житловий будинок №28 по вулиці Ціолковського за 
Курбаєвою Марією Максимівною; 
 
1-16 на садовий будинок №59 в товаристві колективного саду „Залізничник-2” за 
Король Світланою Йосипівною; 
 
1-17 на садовий будинок №30 в товаристві колективного саду „Залізничник-2” за 
Петренко Лідією Антонівною; 
 
 
 
 
 



2. Комунальному підприємству «Коростенське міжміське бюро технічної 
інвентаризації» видати свідоцтво про право власності.        

                                                                                                                                
 
 
Міськийголова                                                                                              В.Москаленко  
 
 

Перший заступник міського голови 
В.Вигівський 

Начальник КП «Коростенське МБТІ» 
К.Кудринська 

Начальник юридичного відділу 
Т.Камінська. 


