
 

                                                        

 

  
 
       У К Р А Ї Н А 

                  Коростенська міська рада Житомирської області 
     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від   16. 11. 2011р.  № 658 
 
 
 
 
            
 
Розглянувши подання  

- Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській  
  області; 
 - Приватного підприємства торговий дім «Добрий господар»,  вулиця 
  В.Сосновського, 43; 

Заяви громадян міста: 
- Лебедєвої Лариси Єгорівни, вул.В.Сосновського, 41-в; 
- Резнік Тетяни Болеславівни, вул.Базарна площа, 2-б; 
 - Грищенко Ніни Василівни, вул.Базарна площа, 2-б; 
- Бондарчук Світлани Володимирівни, вул.Древлянська, 24; 

 - Сингаївської Лариси Леонідівни та Сингаївського Олександра Миколайовича,  
 вул. О.Кобилянської, 9; 

- Яруша Володимира Миколайовича, вул.Селезньова, 111; 
- Тарасенко Ксенії Леонідівни, садове товариство шляхових машин «Жовтнева  
кузня» 
- Щербини Миколи Петровича, гараж по провулку Парковому, 16-м; 
- Рихальського Леоніда Антоновича, гараж в районі будинку №48-а по  

Жовтневій; 
та матеріали Коростенського міжміського бюро технічної інвентаризації 
встановлено: 
 
- що згідно Постанови Кабінету Міністрів за №311 від 05.11.1991 року „Про 
розмежування державної власності” нежитлових будівель протирадіаційних укрить, що 

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



знаходяться по вулиці В.Сосновського, 67, Шолом-Алейхема, 62  є об”єктами 
державної власності а право власності на них не оформлено;  
 
   -    що згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого на підставі 
рішення виконкому Коростенської міської ради за №476 від 03.08.2011 р. Хомич Галині 
Василівні  належало 4/5 частин нежитлових приміщень виставково-складського 
комплексу по вулиці В.Сосновського, 43 та згідно заяви, нотарально посвідченої від 
15.11.2011 р., р.№3631 частину приміщень передано до статутного фонду приватного 
підприємства торговий дім „Добрий господар”. Згідно  рішення за №1 від 14.11.2011 р. 
засновника приватного підприємства торговий дім „Добрий господар” нежитлові 
приміщення прийнято до статутного фонду ПП ТД „Добрий господар”, акт приймання-
передачі проведено 15.11.2011 р., в зв”язку з чим змінились ідеальні частки будівлі, а 
саме: 
приватному підприємству торговий дім „Добрий господар” належить 16/25 частин 
будівлі;               
Хомич Галині Василівні  належить 9/25 частин будівлі виставково-складського 
комплексу по вулиці В.Сосновського, 43; 
 
- що відповідно до дозволу на виконання будівельних робіт за №003/8/11 від 10.01.2011 
року Лебедєва Лариса Єгорівна побудувала торгівельний павільйон по вулиці 
В.Сосновського, 41-в. 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 
14211041456; 
 
- що згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 15.01.2003 року та 
договору дарування посвідченого приватним нотаріусом від 17.02.2003 року, р.№982 
Грищенко Ніні Василівні та Резнік Тетяні Болеславівні належить нежитлове 
приміщення торгівельного павільйону в рівних частках по вулиці Базарна площа, 2-б.  
Рішенням виконкому Коростенської міської ради за №558 від 11.10.2006 року 
дозволено добудову та надбудову до існуючого торгівельного павільйону, дозвіл на  
виконання будівельних робіт від 10.09.2007 року за №63. 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 14311041460; 
 
- що згідно договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом від 
24.02.2006 року, р.№1235 та від 25.07.2006 року, р.№6774  Бондарчук Світлана 
Володимирівна купила житловий будинок №24 по вулиці Древлянській. Будинок 
перебудовано, дозвіл на виконання будівельних робіт від 23.06.2009 року, будівництво 



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 14311046156; 
 
- що згідно договору дарування, посвідченого приватним нотаріусом від 11.12.2003 
року, р.№8162, Сингаївській Ларисі Леонідівні та Сингаївському Олександру 
Миколайовичу подаровано житловий будинок №9 по вулиці О.Кобилянської 
незавершеним будівництвом. Будівництво завершено, та прийнято в експлуатацію, 
декларація про готовність об”єкта до експлуатації зареєстрована інспекцією 
Державного архітектурно-будівельного контролю у Житомирській області 04.10.2011 р. 
№ЖТ 18211050913; 
 
-   що згідно виписки з погосподарської книги за №264 від 05.07.2011 року 
власником житлового будинку №111 по вулиці Селезньова є Яруш Володимир 
Миколайович. Згідно висновку про технічний стан будівель та споруд, будинок 
побудовано до 1992 року, відповідає санітарно-технічним вимогам і придатний для 
проживання; 
 
-  що згідно довідки садового товариства шляхових машин “Жовтнева кузня” від 
14.10.2011р. садовий будинок №20 належить Тарасенко Ксенії Леонідівні. Садовий 
будинок побудовано до 1992 року. Рішенням виконкому Коростенської міської ради від 
07.10.2010р. за №7 земельну ділянку передано у приватну власність Тарасенко К.Л. 
 
- що згідно рішенням виконкому Коростенської міської ради за №649 від 04.11.2009 
року Щербині Миколі Петровичу надано дозвіл на будівництво гаража по провулку 
Парковому, 16-м, який побудовано на приватизованій земельній ділянці (рішення 
виконкому Коростенської міської ради за №36 від 25.02.2010 року), декларація про 
готовність  об”єкта до експлуатації зареєстрована інспекцією Державного архітектурно-
будівельного контролю у Житомирській області 23.09.2011 р. №ЖТ 14211046162; 
 
- що згідно рішення виконкому Коростенської міської ради за №93 від 26.04.1991 року 
Рихальському Леоніду Антоновичу надано дозвіл на будівництво гаража в районі 
будинку №48-а по вулиці Жовтневій, який побудовано до 1992 року; 

 
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 нежитлову будівлю сховища протирадіаційного укриття загальною площею 
152,1 м.кв. по вулиці В.Сосновського, 67; 
 
1-2  на нежитлову будівлю сховища протирадіаційного укриття загальною площею 
165,9 м.кв. по вулиці Шолом-Алейхема, 62; 
за 
Державою Україна у сфері управління регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Житомирській області; 
 
1-3 на 16/25 частин нежитлової будівлі виставково-складського комплексу загальною 
площею 2445,0 м.кв. по вулиці В.Сосновського, 43 
за Приватним підприємством торговий дім „Добрий господар”  
 
1-4 на 9/25 частин нежитлової будівлі виставково-складського комплексу загальною 
площею 1397,0 м.кв.; 
склад-гараж загальною площею 537,0 м.кв.; прохідна загальною площею 14,0 м.кв.; 
склад загальною площею 481,6 м.кв.; навіс загальною площею 382,8 м.кв. по вулиці 
В.Сосновського, 43 за  Хомич Галиною Василівною;   
 
1-5 на нежитлове приміщення торгівельного павільйону загальною площею 41,6 м.кв.  
по вулиці В.Сосновського, 41-в  за 
Лебедєвою Ларисою Єгорівною; 
 
1-6 на ½ частину торгівельного павільйону загальною площею 300,9 м.кв. по вулиці 
Базарна площа, 2-б за 
Грищенко Ніною Василівною 
взамін свідоцтва про право власності, виданого на підставі рішення виконкому 
Коростенської міської ради за №6 від 15.01.2003 року; 
 
1-7 на ½ частину торгівельного павільйону загальною площею 300,9 м.кв.по вулиці 
Базарна площа, 2-б за 
Резнік Тетяною Болеславівною 
Взамін договору дарування посвідченого приватним нотаріусом від 17.02.2003 р., 
р.№982; 
 
1-8 на житловий будинок  №24 по вулиці Древлянській за 
 Бондарчук Світланою Володимирівною; 
 
1-9 на житловий будинок  №9 по вулиці О.Кобилянської за Сингаївською Ларисою 
Леонідівною та Сингаївським Олександром Миколайовичем у рівних частках  



взамін договору дарування посвідченого приватним нотаріусом Добролежою Л.Г. 
11.12.2003 року, р.№8162; 
 
1-10 на житловий будинок №111 по вулиці Селезньова за  
Ярушем Володимиром Миколайовичем; 
 
1-11 на садовий будинок №20 в садовому товаристві шляхових машин „Жовтнева 
кузня” за Тарасенко Ксенією Леонідівною; 
 
1-12 на гараж по провулку Парковому, 16-м  за  
Щербиною Миколою Петровичем; 
 
1-13 на гараж в районі будинку №48-а по вулиці Жовтневій за  
Рихальським Леонідом Антоновичем; 
 
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. 


