
                                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                            Рішення  35 сесії Коростенської    
                                                                            міської    ради   VII   скликання  

                                                           від 28.11.19р. №1658 
 

 
Перелік об’єктів комунальної власності міста, 

що  підлягають приватизації в 2020 році 

№ 
з/п 

Назва Адреса  об’єкта  та умови 
приватизації 

Площа
 

к.м. 

Балансоутримувач Спосіб 
приват 

Реєстраційний    
номер, дата  
реєстрації у ДРРП 

1. Нежитлове приміщення  
(колишній магазин) 

вул. Південна, 12-А, 
приміщення № 1 

97,9 Комунальне виробниче 
житлове ремоно-
експлутаційне 
підприємство №1 

аукціон 1507716118107 
14.03.18 р. 

2. Нежитлове приміщення 
магазину 

вул. Гастелло,22-Б 
 

84,9 Комерційне виробничо- 
торгове підприємство 
«Коростеньхарч» 

аукціон 26055423 
10.01.09 р. 

3. Нежиле приміщення  
колишнього 
кулеуловлювача  

вул.Сосновського,38-ч 287,7 Комунальне виробниче 
житлове ремоно-
експлутаційне 
підприємство №1 

аукціон 127 
18.04.01 р. 

 
4. 

Нежитлове приміщення 
їдальні 

вул. Білокоровицьке 
шосе,8 
 

425,0 Комунальне виробниче 
житлове ремоно-
експлутаційне 
підприємство №1 

аукціон 217472118107 
01.11.13 р. 

5. Нежитлове  приміщення  
загальною площею  
70,2 кв.м.  

вул. Грушевського,20-А, 
приміщення № 5   

70,2 Комерційне виробничо- 
торгове підприємство 
«Коростеньхарч» 

аукціон 1095558318107 
23.11.16 р. 



6. Нежитлова  будівля  
адміністративно-
побутового корпусу  

вул. Шатрищанська,61-А 
 

159,7 Комерційне виробничо- 
торгове підприємство 
«Коростеньхарч» 

аукціон 1199892718107 
16.03.17 р. 

7. Нежитлова  будівля   
продовольчого складу  

вул. Шатрищанська,61-Б 
 

580,8 Комерційне виробничо- 
торгове підприємство 
«Коростеньхарч» 

аукціон 1198504418107 
15.03.17 р. 

8. Овочесховище,нежитлова 
будівля 

вул. Шатрищанська,61-В 
 

1363,9 Комерційне виробничо- 
торгове підприємство 
«Коростеньхарч» 

аукціон 1200090918107 
16.03.17 р. 

9. Нежитлова  будівля   
кондитерського комплексу  

вул. Шатрищанська,61-Д 
 

1739,7 Комерційне виробничо- 
торгове підприємство 
«Коростеньхарч»   

аукціон 1557824018107 
18.05.18 р. 

10. Нежитлове вбудоване 
приміщення   

вул. Князя Володимира 
(Дзержинського),68,   
приміщення №1 

108,0 Комунальне виробниче 
житлове ремоно-
експлутаційне 
підприємство №1 

аукціон 1476125018107 
31.07.18 р. 
 

11. Нежитлова будівля 
колишнього клубу 

вул. Південна,14 355,6 Комунальне виробниче 
житлове ремоно-
експлутаційне 
підприємство №1 

аукціон 1628966318107 
21.08.18 р. 

12. 
 

Нежитлова будівля складу-
столярного цеху 

вул. Героїв Небесної  
сотні,3-Б 

329,9 Комунальне виробниче 
житлове ремоно-
експлутаційне 
підприємство №1 
 

аукціон 938250818107 
02.06.16 р. 

13. Нежитлова будівля (гараж) вул. Героїв Небесної  
сотні,3-Д 

  171,2 Комунальне виробниче 
житлове ремоно-
експлутаційне 
підприємство №1 

аукціон 939652718107 
03.06.16 р. 

14. Нежитлове приміщення вул. Каштанова,15-А, 
приміщення № 1 

231,2 Комунальне виробниче 
житлове ремоно-
експлутаційне 
підприємство №1 

аукціон В процесі 
оформлення 



 
 
 

 
   Секретар міської  ради                                                                                                                                          В. Вигівський 

 
 

15. Нежитлове вбудоване 
приміщення   

вул. Білокоровицьке 
шосе,6, приміщення  
№ 141 

114,4 Комунальне виробниче 
житлове ремоно-
експлутаційне 
підприємство №1 

аукціон В процесі 
оформлення 

16. Нежитлове 
підвальне приміщення 

вул. Героїв Небесної  
Сотні,26-А 

279,6 Комунальне виробниче 
житлове ремоно-
експлутаційне 
підприємство №1 

аукціон В процесі 
оформлення 

17. Нежитлове 
підвальне приміщення 

вул. Героїв Небесної  
Сотні,26-А 

175,4 Комунальне виробниче 
житлове ремоно-
експлутаційне 
підприємство №1 

аукціон В процесі 
оформлення 

18. Нежитлове підвальне       
приміщення   

вул. Грушевського,25, 
приміщення 87 
 

85,0 Комунальне виробниче 
житлове ремоно-
експлутаційне 
підприємство №1 

викуп 802476718107 
10.12.15 р. 

19. Нежитлове приміщення вул. Музейна,7 45,9 Комунальне виробниче 
житлове ремоно-
експлутаційне 
підприємство №1 

викуп В процесі 
оформлення 

20. Нежитлове приміщення вул. Музейна,7 45,1 Комунальне виробниче 
житлове ремоно-
експлутаційне 
підприємство №1 

викуп В процесі 
оформлення 



 


