
   

                                                                         
            У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
           Р І Ш Е Н Н Я 

 
 
Від  08.12.2011 р. № 690  
 
 
Про надання жилої площі, 
переоформлення договорів  
найму жилих приміщень, 
прийняття на квартирний  
облік при міськвиконкомі 
 
 

    Розглянувши протокол громадської комісії з житлових питань        
від 01.12.2011р. 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. Вилучити із складу службового житла:  
по КВЖРЕП № 1 

 
- двокімнатну квартиру № 2, жилою площею 28,6 кв.м. по                                    
вул. Коцюбинського, 86, у зв’язку з відпалою необхідністю використовувати,    
як службове житло. 
 

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

на іншого члена сім’ї 
 

- квартиру № 12, жилою площею 16,2 кв.м., по вул. Б.Шосе, 29,                  
на гр. Бондара Миколу Віталійовича, у зв’язку зі смертю наймача                           
Федоренко І.І. 

 
- квартиру № 41, жилою площею 37,7 кв.м., по вул. Гастелло, 24,               

на гр. Коваленко Валентину Петрівну, у зв’язку зі смертю наймача                           
Коваленко П.А. 

 
- квартиру № 4, жилою площею 30,24 кв.м., по вул. Горького, 80,                             

на гр. Майстерюк Світлану Олександрівну, у зв’язку з зняттям з реєстрації 
наймача Джус Л.П. на вул. Кірова, 42 кв. 4. 



- квартиру № 12, жилою площею 39,32 кв.м., по вул. Грушевського, 39,                             
на гр. Шимановську Віру Василівну, у зв’язку зі смертю наймача                           
Шимановського Є.Я. 
 

- квартиру № 11, жилою площею 37,0 кв.м., по вул. Південній, 12 Б,                             
на гр. Ходаківську Ларису Анатоліївну, у зв’язку з зняттям з реєстрації наймача 
Ходаківського І.П. на вул. Південну, 2. 

 
- квартиру № 46, жилою площею 29,4 кв.м., по вул. Ш.Алейхема, 3,                             

на гр. Лопатюк Ганну Андріївну, у зв’язку з зняттям з реєстрації наймача                
Прус О.М. на вул. Войкова, 6 кв. 1. 
 
 

3. Загальні питання. 
Розгляд заяв громадян про взяття на квартирний облік при 

міськвиконкомі: 
- гр. Самсонова Ігоря Юрійовича проживає по вул. Дзержинського, 10,            

кв. 40, жилою площею 11,0 кв.м., на якій мешкає 2 особи різної статі, у списки 
загальної черги, склад сім’ї 1 особа. 

1. Самсонов Ігор Юрійович - 1987 р.н.; 
 
- гр. Хошабу Олену Валентинівну проживає по вул. Зв’язківців, 4, кім. 2, 

жилою площею 43,5 кв.м., на якій мешкає 7 осіб різної статі, у списки загальної 
черги, склад сім’ї  2 особи. 

1. Хошаба Олена Валентинівна  - 1975 р.н.; 
2. Хошаба Мнаше Юрійович – 1952 р.н. – чоловік; 
 
- гр. Туровську Інну Володимирівну проживає по вул. Каштанова, 7 А,   

кв. 1, жилою площею 36,0 кв.м., на якій мешкає 8 осіб різної статі, у списки 
загальної черги, склад сім’ї  2 особи. 

1. Туровська Інна Володимирівна - 1986 р.н.; 
2. Туровський Дмитро Романович– 2007 р.н. – син; 
 
- гр. Тумаша Сергія Сергійовича проживає у гуртожитку                                       

по вул. Ш.Алейхема, 70 А,   кім. 102, жилою площею 17,0 кв.м., на якій мешкає 
1 особа, у списки загальної черги, склад сім’ї  1 особа. 

1. Тумаш Сергій Сергійович - 1989 р.н.; 
 
- гр. Фещенка Вадима Петровича проживає у гуртожитку                                       

по вул. Ш.Алейхема, 70 А,   кім. 101, жилою площею 18,0 кв.м., на якій мешкає 
1 особа, у списки позачергового отримання житла, склад сім’ї  1 особа. 

1. Фещенко Вадим Петрович - 1988 р.н.; 
 
- гр. Стеценко Наталію Миколаївну проживає по вул. Табукашвілі, 3 А кв. 

141, жилою площею 13,6 кв.м., на якій мешкає 1 особа, у списки загальної 
черги, склад сім’ї  1 особа. 

1. Стеценко Наталія Миколаївна - 1985 р.н.; 
 



Включити до складу сім’ї на квартирному обліку: 
 

- в склад сім’ї гр. Бураченка Л.О. дружину Бураченко Раїсу Михайлівну 
1974 р.н. та доньку Осипчук Валентину Василівну 1999 р.н. 

 
- в склад сім’ї гр. Дмитренко І.С. дітей Котвицьку Надію Романівну                  

2001 р.н., Омельчук Діану Сергіївну 2011 р.н., Омельчук Яну Сергіївну                
2011 р.н.  
 

Розділ черги на квартирному обліку: 
 

- гр. Лазаренка Олексія Анатолійовича з Лазаренко Валентиною 
Іванівною, для отримання житла у списках загальної черги.  

 
 

Змінити прізвище у списках квартирного обліку: 
- гр. Сидоренко Людмилі Петрівні на прізвище Цурканюк Л.П., у зв’язку                

з розірванням шлюбу.  
 
- гр. Науменко Валентині Анатоліївні на прізвище Гераймович В.А.                                   

у зв’язку реєстрацією шлюбу.  
 

- гр. Воротніковій Наталі Григорівні на прізвище Омельчук Н.Г.                   
у зв’язку реєстрацією шлюбу.  

 
- гр. Лизі Наталії Василівні на прізвище Каленська Н.В..                                   

у зв’язку з розірванням шлюбу.  
 

 
Уключити в пільгову чергу квартирного обліку: 

 
- гр. Гераймович Валентину Анатоліївну, проживає у гуртожитку                               

по вул. Ш.Алейхема, 70 А, кв. 102, жилою площею 18,0 кв.м., на якій мешкає              
1 особа, у списки позачергового отримання житла, потерпілих І категорії                    
від ЧАЕС, склад сім’ї 1 особа. 

 
- гр. Каленську Наталію Василівну, проживає  по вул. Семашка, 8, на якій 

мешкає 3 особи, у списки першочергового отримання житла, при народження 
дітей близнят, склад сім’ї 3 особи. 

 
- гр. Дмитренко Ірину Сергіївну, проживає  по вул. Дзержинського, 1              

кв. 4, на якій мешкає 4 особи, у списки першочергового отримання житла, 
багатодітна сім’я, народження дітей близнят, склад сім’ї 4 особи. 
 

Зняття із квартирного обліку: 
 

- гр. Котвицького С.С., у зв’язку зі смертю. 
 



- гр. Міщенко М.М., у зв’язку зі смертю. 
 
- гр. Псалтирьова В.В., у зв’язку зі смертю. 
 
- гр. Завадську І.М., забезпечена власним житлом у межах норми жилої 

площі. 
 
- гр. Дружиніна О.В., забезпечений власним житлом у межах норми жилої 

площі. 
 

- гр. Бондарчука Г.П., забезпечений власним житлом у межах норми 
жилої площі. 
 
 

Затвердити рішення спільного засідання адміністрації  та  профкому 
підприємств, про взяття на квартирний облік за місцем роботи. 

 
по ЕП № 647 Південно-Західної залізниці: 

 
- гр. Клименко Людмилу Миколаївну, проживає по вул. Кірова, 48 А                

кв. 44, жилою площею 24,0 кв.м., на якій мешкає 4 особи,  у списки 
позачергового отримання житла, сім’я потерпілого І категорії від ЧАЕС, склад 
сім’ї 4 особи. 

 
- гр. Коса Олександра Петровича, проживає по вул. Кірова, 48 А                

кв. 56, жилою площею 24,0 кв.м., на якій мешкає 4 особи,  у списки загальної 
черги, склад сім’ї 4 особи. 

 
- гр. Боровського Василя Олексійовича, проживає по вул. Кірова, 48 А                

кв. 50, жилою площею 23,9 кв.м., на якій мешкає 4 особи,  у списки загальної 
черги, склад сім’ї 4 особи. 

 
- гр. Медведського Віктора Володимировича, проживає по вул. Кірова,                

48 А кв. 104, жилою площею 23,6 кв.м., на якій мешкає 4 особи,  у списки 
загальної черги, склад сім’ї 4 особи. 

 
- гр. Подакову Валентину Анатоліївну, проживає по І пров. 

Шатрищанський, 36 А кв. 16, жилою площею 19,0 кв.м., на якій мешкає                  
3 особи,  у списки загальної черги, склад сім’ї 3 особи. 

 
- гр. Середюка Олега Григоровича, проживає по вул. Кірова, 48 А                

кв. 97, жилою площею 18,7 кв.м., на якій мешкає 3 особи,  у списки загальної 
черги, склад сім’ї 3 особи. 

 
- гр. Марченка Юрія Михайловича, проживає по вул. Кірова, 48 А                

кв. 55, жилою площею 18,9 кв.м., на якій мешкає 6 осіб,  у списки загальної 
черги, склад сім’ї 6 осіб. 

 



- гр. Демінського Володимира Вікторовича, проживає по вул. Кірова,              
48 А кв. 106, жилою площею 11,7 кв.м., на якій мешкає 3 особи,  у списки 
загальної черги, склад сім’ї 3 особи. 

 
- гр. Рахлевського Віктора Миколайовича, проживає по вул. Кірова, 48 А                

кв. 113, жилою площею 14,1 кв.м., на якій мешкає 3 особи,  у списки загальної 
черги, склад сім’ї 3 особи. 

 
- гр. Феч Аліну Вікторівну, проживає по вул. Кірова, 48 А кв. 42, жилою 

площею 18,2 кв.м., на якій мешкає 4 особи,  у списки загальної черги, склад 
сім’ї  4 особи. 

 
- гр. Заливана Володимира Івановича, проживає по вул. Кірова, 48 А                

кв. 31, жилою площею 19,0 кв.м., на якій мешкає 4 особи,  у списки загальної 
черги, склад сім’ї 4 особи. 

 
- гр. Нестерчука Валерія Петровича, проживає по вул. Кірова, 48 А                

кв. 60, жилою площею 18,1 кв.м., на якій мешкає 4 особи,  у списки загальної 
черги, склад сім’ї 4 особи. 

 
- гр. Романчука Ігоря Михайловича, проживає по вул. Кірова, 48 А                

кв. 41, жилою площею 14,3 кв.м., на якій мешкає 3 особи,  у списки загальної 
черги, склад сім’ї 3 особи. 

 
- гр. Карплюка Віктора Анатолійовича, проживає по вул. Кірова, 48 А                

кв. 91, жилою площею 18,9 кв.м., на якій мешкає 4 особи,  у списки загальної 
черги, склад сім’ї 4 особи. 

 
 

                                     
Міський голова                                         В. Москаленко 

 
 

 
                            

Перший заступник міського голови 
В. Вигівський 

 
Начальник відділу управління житловим фондом  

               Т. Вознюк    
                                             

Начальник юридичного відділу                                                                                     
                                                                                                                                                                          Т. Камінська 


