
                                                                                            Додаток 1  до рішення першої сесії VІІІ скликання  

                                                                                       Коростенськохї міської ради  №19  від 10.12.2020р. 

 

Перелік  

закладів загальної середньої освіти району, що передаються у комунальну власність  

Коростенської міської територіальної громади  

 

Назва закладу освіти Адреса Код ЄДРПОУ Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Опорний заклад загальної середньої освіти 

Васьковицький ліцей Коростенського району 

Житомирської області 

Коростенський район, с. 

Васьковичі вул. 

Першотравнева,5 

22056432 1822380901:003:0088 

Бехівська філія Опорного закладу загальної 

середньої освіти Васьковицький ліцей 

Коростенського району Житомирської області 

Коростенський район, с. 

Бехи, вул. Козаренка 

Романа,22-з  

1822380601:01:002:008

5 

1822380601:01:002:008

6 

 

Дідковицька філія Опорного закладу загальної 

середньої освіти Васьковицький ліцей 

Коростенського району Житомирської області 

Коростенський район, с. 

Дідковичі, вул. 

Парнівська,94 

  

Грозинська гімназія Коростенського району 

Житомирської області 

Коростенський район, с. 

Грозине вул. Шкільна,6 
22056254 

1822385202:11:003:001

2 

Кожухівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Коростенського району Житомирської 

області 

Коростенський район, с. 

Кожухівка вул. Шкільна,4 22056194 
1822382401:01:003:005

5 



Малозубівщинська середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Коростенського району 

Житомирської області 

Коростенський район, с. 

М.Зубівщина вул. 

Центральна,8 

22056372 - 

Сарновицька середня загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Коростенського району Житомирської 

області 

Коростенський район, с. 

Сарновичі вул.Шкільна,29 22056366 - 

Холосненська середня загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів Коростенського району 

Житомирської області 

Коростенський район, с. 

Холосне вул.Шкільна. 28 -А 22056343 - 

Хотинівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Коростенського району Житомирської 

області 

Коростенський район, с. 

Хотинівка вул.Захарченка,9 22056248 - 

Михайлівська середня загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Коростенського району Житомирської 

області 

Коростенський район,с. 

Михайлівка вул. Вишняки, 

7 

22056122 - 

Ходаківська середня загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Коростенського району Житомирської 

області 

Коростенський район, с. 

Ходаки вул. Центральна, 29 22057035 - 

Іскоростенська середня загальноосвітня школа І 

ступеня Коростенського району Житомирської 

області 

Коростенський район, с. 

Іскорость вул. Козака, 7 22055993 - 

Каленський  навчально- виховний комплекс " 

середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад" Коростенської 

районної ради  Житомирської області 

Коростенський район, с. 

Каленське вул.Потапова,61-

Б 
38957950 - 



Новаківський  навчально- виховний комплекс " 

середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад" Коростенської 

районної ради  Житомирської області 

Коростенський район, с. 

Новаки вул. Шкільна, 5 
38718305 - 

Стремигородський навчально- виховний 

комплекс " середня загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-дошкільний навчальний заклад" 

Коростенської районної ради  Житомирської 

області 

Коростенський район,с. 

Стремигород вул. 

Центральна, 21 22056260 - 

    

          

                       Секретар міської ради                                                                                          Олександр ОЛЕКСІЙЧУК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Додаток 2  до рішення першої сесії VІІІ скликання  

                                                                                       Коростенськохї міської ради  №19 від 10.12.2020р. 

 

 

 

Перелік  

будівель та споруд закладів загальної середньої освіти району, що передаються у комунальну власність  

Коростенської міської територіальної громади  

№ 

п/п 

Назва об’єкту Адреса Загальна 

площа, 

кв.м. 

Балансоутримувач Інвентарний номер 

 Освіта  

1.  Васьковицька середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів: 

- будівля школи№1 

- будівля школи№2 

- будівля майстерні 

- гараж 

- будівля тиру 

- будівля котельні 

- будівля спортзалу 

- туалет 

- ворота фасадні 2 з хвірткою, паркан 

бетонний. 

Житомирська обл., 

Коростенський р-н., 

с. Васьковичі 

вул.Першотравнева,5 

2867 сектор освіти  

райдержадміністрації 

 

 

101310001 

101310002 

101310003 

101310004 

101310013 

101310014 

101310015 

101310005 

101330017 

2.  Грозинська гімназія: Житомирська обл.,  2950 сектор освіти   



- будівля школи 

- будівля котельні 

- туалет 

- тир-гараж 

- огорожа металева 

- трансформаторна будка 

Коростенський р-н., 

с. Грозине 

вул. Шкільна, 6 

райдержадміністрації 101310001 

101310002 

101310004 

101310005 

101330006 

101310008 

3.  Кожухівська середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів: 

- будівля школи 

- будівля котельні 

- туалет 

- огорожа металева. 

- водонапірна башта 

Житомирська обл.,  

Коростенський р-н., 

с. Кожухівка 

вул. Шкільна, 4 

3280 сектор освіти  

райдержадміністрації 

 

101310001 

101310002 

101330002 

101330003 

101310004 

4.  Малозубівщинська середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів: 

 

- будівля школи 

- будівля котельні 

Житомирська обл.,  

Коростенський р-н., 

с. Мала Зубівщина 

вул. Центральна, 8 

2032,6 сектор освіти  

райдержадміністрації 

 

 

 

101310001 

101310002 

Малозубівщинська середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів: 

 

- незавершений житловий будинок 

- незавершений житловий будинок 

Житомирська обл.,  

Коростенський р-н., 

с. Мала Зубівщина 

вул. Центральна, без 

номера 

 сектор освіти  

райдержадміністрації 

 

 

 

101310009 

101310010 

5.  Сарновицька середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів: 

Житомирська обл., 

Коростенський р-н., 

1437,8 сектор освіти  

райдержадміністрації 

 

 



 

- будівля школи 

- будівля школи 

- будівля складу  

- будівля котельні 

- погріб 

- туалет 

с. Сарновичі 

вул. Шкільна, 29-а 

101310001 

101310002 

101310003 

101310007 

101310004 

101310006 

101330010 

6.  Холосненська середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів: 

- будівля школи + спортзал 

- будівля їдальні 

- склад для палива 

- будівля майстерні 

- житловий будинок 

- будівля сараю 

Житомирська обл., 

Коростенський р-н., 

с. Холосне 

вул. Шкільна, 28-а 

1420 сектор освіти  

райдержадміністрації 

 

 

101310001 

101310002 

101310003 

101310004 

101310005 

101310006 

7.  Хотинівська середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів: 

- будівля школи 

-  їдальня 

- будівля тиру 

- будівля майстерні 

- будівля котельні 

- будівля сараю  

- будівля сараю  

- туалет 

Житомирська обл., 

Коростенський р-н., 

с. Хотинівка 

вул. Захарченка, 9 

1248,7 сектор освіти  

райдержадміністрації 

 

 

  

 101310001, 

101310002 

101310003 

101310005 

101310007 

101330012 

101330010 



8.  Бехівська філія Васьковицького 

ліцею: 

- будівля школи 

- будівля котельні 

- туалет 

Житомирска обл., 

Коростенський р-н., 

с. Бехи 

вул. Козаренка 

Романа, 22  

1098 сектор освіти  

райдержадміністрації 

 

 

101310001 

101310004 

101330005 

9.  Михайлівська середня 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів: 

- будівля школи 

- будівля сараю 

- будівля котельні 

- погріб 

- туалет 

Житомирська обл., 

Коростенський р-н., 

с. Михайлівка 

вул. Вишняки, 7 

3423,0 сектор освіти  

райдержадміністрації 

 

 

 

101310001 

101310002 

101310004 

 

10.  Ходаківська середня загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів: 

 

- будівля школи в т.ч. котельня 

- будинок дерев’яний 

- будинок дерев’яний 

- сарай 

-колодязь 

-спорт. майданчик 

Житомирська обл., 

Коростенський р-н., 

с. Ходаки 

вул. Центральна, 29 

479,0 сектор освіти  

райдержадміністрації 

 

 

 

101310001 

101310003 

101330004 

101330005 

 

11.  Дідковицька філія Васьковицького 

ліцею: 

- будівля школи №1 

- будівля школи  

Житомирська обл., 

Коростенський р-н., 

с. Дідковичі  

вул. Парківська, 93 

1315 сектор освіти  

райдержадміністрації 

 

 

101310001 

101330002 



- будівля школи  

- будівля сараю 

- будівля сараю 

- будівля котельні 

101310003 

101310004 

101310005 

101310009 

12.  Іскоростенська середня 

загальноосвітня школа І ступеня: 

 

- приміщення школи  

- металева огорожа 

Житомирська обл.,  

Коростенський р-н., 

с. Іскорость 

вул. Козака, 7 

237,4 сектор освіти  

райдержадміністрації 

 

 

 

101310001 

 

13.  Каленський навчально-виховний 

комплекс «середня загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад»: 

- будівля майстерні 

- будівля сараю 

- будівля школи 

- будівля котельні 

- туалет 

Житомирська обл., 

Коростенський р-н., 

с. Каленське 

вул. Потапова, 61-б 

1420,7 сектор освіти  

райдержадміністрації 

 

 

 

 

101310001 

101310002 

101310003 

101310004 

101310005 

14.  Новаківський навчально-виховний 

комплекс «середня загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад»: 

- будівля школи №1 

- будівля їдальні + майстерні + 

спортзалу 

Житомирська обл., 

Коростенський р-н., 

с. Новаки 

вул. Шкільна, 5 

873,4 сектор освіти  

райдержадміністрації 

 

 

 

 

101310001 

101310003 

 



- будівля дитячого садка (будівля 

школи №2) 

- будівля котельні 

- будівля погребу 

- будівля сараю 

- будівля туалету 

101310002 

 

101310007 

101310006 

101310004 

101310005 

15.  Стремигородський навчально-

виховний комплекс «середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад»: 

- будівля школи 

- будівля котельні 

- будівля погріб 

- будівля туалету 

Житомирська обл., 

Коростенський р-н., 

с. Стремигород 

вул. Центральна, 21 

1054,8 сектор освіти  

райдержадміністрації 

 

 

 

 

 

101310001 

101310002 

101310004 

 

 

                       Секретар міської ради                                                                                          Олександр ОЛЕКСІЙЧУК  

 


