
                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                         Рішення  12 сесії Коростенської    

                                                                    міської  ради  VIIІ   скликання  
                                             від 23.12.21 р. № 709 

 
Перелік об’єктів комунальної  власності Коростенської міської  

територіальної громади, що  підлягають приватизації в 2022 році  
 

№ 
з/п 

Назва Адреса  об’єкта   Площа 
кв.м. 

Балансоутримувач Спосіб 
привати- 

зації 

Реєстраційний    
номер, дата  
реєстрації у ДРРП 

1. Нежитлове  приміщення   
 

вул. Грушевського,20-А, 
приміщення 5  

70,2 Комерційне виробничо- 
торгове підприємство 
«Коростеньхарч» 

Аукціон з 
умовами 

1095558318107 
23.11.2016 р. 

2. Нежитлова будівля 
колишнього клубу 

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

Аукціон з 
умовами 

1628966318107 
21.08.2018 р. 

3. Нежитлова будівля 
(два гаражі)  

вул.Героїв Небесної Сотні 
(вул.Табукашвілі), 5-А, 
приміщення 1 

42,2 Комунальне 
підприємство 
теплозабезпечення 

Аукціон з 
умовами 

36946186 
29.04.2015 р. 

4. Нежитлове  
приміщення 

вул. Грушевського, 23 
 

494,0 Комунальне виробничо-
господарське 
підприємство 

Аукціон з 
умовами 

№19340453 
25.06.2007 р. 

5. Нежитлові будівлі та  
споруди  та складові  
частини нерухомого  
майна: гараж,   
приміщення  

вул. Сергія Кемського, 69 
 

3883,9 
 

 
171,6  
15,7    

Відділ освіти 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 

Аукціон з 
умовами 

2313395018223 
від 09.09.2021 р. 



 
Примітка: 1. Встановити, що площа об’єкта малої приватизації може бути змінена під час  підготовки до продажу на підставі даних 
технічного паспорту та витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за умови, що різниця площі становить  не більш  
десяти відсотків від площі вищевказаних об’єктів, без внесення змін до даного рішення міської ради. 

 
 
 
 
 
 

   Секретар міської  ради                                                                                                                   Олександр ОЛЕКСІЙЧУК                                                                        
 
 
 

6. Нежитлова  
адміністративна  
будівля 

вул. Т.Кралі, 62-Б 
 

674,6 Комунальне виробниче 
житлове ремонтно-
експлуатаційне 
підприємство №1 

Аукціон з 
умовами 

№821802118107 
14.01.2016 

7. Нежитлове  
приміщення 
 

 вул. Шевченка 
 (вул. Кірова), 66 
 

67,0 Комунальне виробниче 
житлове ремонтно-
експлутаційне 
підприємство №1 

Аукціон з 
умовами 

29899205 
10.05.2011 р. 

8. Комплекс будівель і 
споруд № 19  
 
 

на території Поліської 
сільської ради (за межами 
населених пунктів) 
Коростенського району 
Житомирської області 

381,3 Комерційне виробничо- 
торгове підприємство 
«Коростеньхарч» 

Аукціон з 
умовами 

В процесі 
оформлення 

9. Нежитлове приміщення вул. Грушевського,74, 
приміщення 1 

113,9 Комунальне виробниче 
житлове ремонтно-
експлутаційне 
підприємство №1 

Аукціон з 
умовами 

1678494918107 
25.10.2018 р. 



 


