
   

                                                                         
            У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
           Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від  22.02.2012 р. № 70 
 
 
 
Про надання жилої площі,  
переоформлення договорів найму жилих приміщень,  
прийняття на квартирний облік при міськвиконкомі 
 
 
 

    Розглянувши протокол громадської комісії з житлових питань                              
від 16.02.2012р. про надання жилої площі, переоформлення договорів найму 
жилих приміщень, прийняття на квартирний облік при міськвиконкомі,  
керуючись п. 2 ч. а), п. 5, 7, 8 ч. б) ст. 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради   
РІШАЄ:       
 
 

1. Виділити жилі приміщення. 
 

- квартиру № 3, без комунальних зручностей, жилою площею 14,1 кв.м., 
по вул. Каштанова, 31, гр. Лазаренко Валентині Іванівні, склад сім’ї 1 особа. 

 
- квартиру № 4, без комунальних зручностей, жилою площею 13,7 кв.м., 

по вул. Каштанова, 31, гр. Лазаренко Олексію Анатолійовичу, склад сім’ї                 
1 особа. 

 
Надати жилі приміщення в оренду 

 
- кімнату № 514, жилою площею 11,1 кв.м., у гуртожитку по вул. 

Табукашвілі, 3 А, гр. Данильчуку Віктору Володимировичу, склад сім’ї 1 особа, 
працює старшим інспектором охорони громадського порядку Коростенського 
МВ УМВС. 

 КВЖРЕП № 2 – оформити договір оренди на 1 рік.  
 

- ліжко-місце у квартирі № 1, жилою площею 16,8 кв.м., по вул. 
Маяковського, 18, гр. Любичу Миколі Івановичу, склад сім’ї 1 особа. 

КВЖРЕП № 4 – оформити договір оренди на 1 рік. 
 



Продовжити термін договору оренди по: 
 

КВЖРЕП № 2: 
 

- кімнату № 232, жилою площею 11,9 кв.м., у гуртожитку по вул. 
Табукашвілі, 3 А, гр. Хайлак Марії Іванівні, у зв’язку з пожежою у будинку             
№ 87 Г по вул. Свердлова. 

КВЖРЕП № 2 – оформити договір оренди терміном на 1 рік.  
 

Дозволити ПП „Коростенський житловий сервіс № 5”  
 

- кімнату № 518, жилою площею 13,0 кв.м., у гуртожитку по вул. Б.Шосе, 
6, гр. Іскоростенській Галині Володимирівні, медичній сестрі Коростенської 
Центральної міської лікарні.  

ПП „Коростенський житловий сервіс № 5” – оформити договір оренди 
терміном на 1 рік.  
 

Вилучити зі складу службового житла по: 
 

КВЖРЕП № 1 
 

- двохкімнатну квартиру № 80, жилою площею 30,0 кв.м., по вул. 
Гастелло, 22 А, у зв’язку з відпалою необхідністю використовувати дане жиле 
приміщення, як службове.          
 

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

на іншого члена сім’ї 
 
- квартиру № 35, жилою площею 29,5 кв.м., по вул. Б.Хмельницького, 69 

А, на гр. Шацило Ірину Георгіївну, у зв’язку зі смертю наймача Петренка Г.О. 
 

- квартиру № 75, жилою площею 26,31 кв.м., по вул. В.Сосновського, 46 
Б, на гр. Попова Дмитра Вікторовича, у зв’язку зі смертю наймача Попової Є.П. 

 
- квартиру № 56, жилою площею 33,1 кв.м., по вул. Б.Хмельницького, 69 

А, на гр. Капустінського Володимира Миколайовича, за згодою членів сім’ї.  
 
- квартиру № 32, жилою площею 17,9 кв.м., по вул. Жовтневій, 46 В, на 

гр. Чумель-Панченко Надію Григорівну, у зв’язку зі зміною прізвища.   
 

Внести зміни в рішення виконкому міської ради 
 

- скасувати перший пункт у розділі  3.Загальні питання, рішення № 10          
від 18.01.2012р., щодо гр. Москаленко Аллу Адамівну, проживає по                                  
вул. Сосновського, 46-В, кв. 4, жилою площею 41,5 кв.м., на якій мешкає 5 осіб 
різної статі, у списки першочергового отримання житла, медичне заключення, 
склад сім’ї 1 особа. 



               та викласти у наступній редакції: 
- гр. Москаленко Аллу Адамівну, проживає по вул. Сосновського, 46-В, 

кв. 4, жилою площею 41,5 кв.м., на якій мешкає 5 осіб різної статі, у списки 
загальної черги, медичне заключення члена сім’ї, склад сім’ї 1 особа. 

1. Москаленко Алла Адамівна – 1971 р.н. 
 

3. Загальні питання 
 

Розгляд заяв громадян про взяття на квартирний облік при 
міськвиконкомі  

 
- гр. Кондратенка Миколу Олександровича, проживає по вул. 

Лермонтова, 33, жилою площею 44,4 кв.м., на якій мешкає 8 осіб різної статі, у 
списки позачергового отримання житла, склад сім’ї 4 особи, інвалід ВВВ. 

1. Кондратенко Микола Олександрович – 1971 р.н.; 
2. Кондратенко Альона Анатоліївна – 1975 р.н. – дружина; 
3. Кондратенко Олександра Миколаївна – 2003 р.н. – донька; 
4. Кондратенко Любов Миколаївна – 1993 р.н. – донька. 

 
 

Зняти із квартирного обліку: 
 

- гр. Дячок О.М. забезпечений жилою площею у межах норми. 
 
- гр. Іванського В.В. у зв’язку зі зняттям з реєстрації відповідно                              

до рішення суду.  
 
 

                                     
Міський голова                                         В. Москаленко 

 
                                            
 
 

Перший заступник міського голови 
В. Вигівський 

 
Начальник відділу управління житловим фондом  

               Т. Вознюк   
                                                     

Начальник юридичного відділу                                                                                            
                                                                                                                                                                          Т. Камінська 


