
 

 

 

 

           
Україна  

МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
від   12 .07.2022   № 139 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету від 09.06.2022 №106 

«Про затвердження переліку об’єктів, 

розташованих на території Малинської 

міської територіальної громади, 

які зазнали руйнування та пошкодження 

внаслідок збройної агресії 

російської федерації» 

 

      З урахуванням проведених обстежень зруйнованих, значно пошкоджених та 

незначно пошкоджених об’єктів соціальної інфраструктури та житлово-

комунального господарства, житлового фонду (багатоквартирних та приватних 

будинків) на території Малинської міської територіальної громади, які зазнали 

руйнування внаслідок збройної агресії російської федерації, за підсумками 

проведеної роботи комісії, створеної розпорядженням міського голови від 

02.03.2022 №24 «Про створення комісії по обстеженню зруйнованих та 

пошкоджених об'єктів на території Малинської міської територіальної громади», 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року  

№257 «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в 

експлуатацію об’єктів будівництва» та Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

В И Р І Ш И В: 

1. Внести зміни в Додаток до рішення виконавчого комітету від 09.06.2022 

№106, доповнивши перелік об’єктів, які зазнали руйнування та 

пошкодження внаслідок збройної агресії російської федерації (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

міського голови Сергія ФУРНИКА. 

 

Міський голова                                                        Олександр СИТАЙЛО 

 
                 Сергій ФУРНИК 

                    Олександр ПАРШАКОВ 

                    Василь ПРИХОДЬКО 

                    Олександр ОСАДЧИЙ 

 



                                                             Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                        міської ради  

                                                                                                        від  12.07.2022 № 139 

 

№ 

Тип 

населеного 

пункту  

Населений 

пункт 

Вулиця та  № 

будинку 
Назва об'єкту Тип об'єкту 

1 місто 

Малин 
 Дорошок 29 

багатоквартирний житлові будинки 

(багатоповерхові) 

2 місто 

Малин 
 Дорошок 29А 

багатоквартирний житлові будинки 

(багатоповерхові) 

3 місто 

Малин 
 Заводська 72 

Житловиий будинок житлові будинки 

(приватні садиби) 

4 місто 

Малин Житомирська 6 

Житловиий будинок житлові будинки 

(приватні садиби) 

5 місто 

Малин Покровська 30 

Житловиий будинок житлові будинки 

(приватні садиби) 

6 село 

Українка 

Добровольчих 

батальйонів 2В 

Сільський клуб заклади культури 

7 село Рудня 
Вороб'ївська 

вул. Лісова 46 
Житловиий будинок житлові будинки 

(приватні садиби) 

8 місто 

с. Нові Воробї 
  

ТОВ Полібарва промислові 

підприємства 

9 місто 

Малин вул.  Н.Сосніної, 3/1 

Житловиий будинок житлові будинки 

(приватні садиби) 

10 місто Малин вул. Огієнка 28 багатоквартирний 
 

11 місто 

Малин 
І пров. Комарова, 16 

Житловиий будинок житлові будинки 

(приватні садиби) 

12 місто 

Малин 

вул. Грушевського, 3 

Малинський 

кооперативний 

ринок 

інші (не військові) 

об'єкти 

13 місто 

Малин 
вул. Огієнка, 19А Магазин 

інші (не військові) 

об'єкти 

14 місто 

Малин 
пл. Соборна 2А 

нежитлове 

приміщення 

інші (не військові) 

об'єкти 

15 місто 
Малин 

2 пров. Комарова, 20 
Житловиий будинок житлові будинки 

(приватні садиби) 

16 село 

Різня 

вул. Садова 1 Житловиий будинок житлові будинки 

(приватні садиби) 

17 село 

Різня 

вул.  Шевченка 17 Житловиий будинок житлові будинки 

(приватні садиби) 

18 село 

Різня 

вул Молоді 15 Житловиий будинок житлові будинки 

(приватні садиби) 

19 село 

Різня 

вул. Кисилівська 6 Житловиий будинок житлові будинки 

(приватні садиби) 

20 село 

Різня 

вул. Шевченка, 26 Житловиий будинок житлові будинки 

(приватні садиби) 

21 село 

Різня 

вул. Шевченка, 86 Житловиий будинок житлові будинки 

(приватні садиби) 

22 село 

Різня 

вул. Шевченка, 24 Житловиий будинок житлові будинки 

(приватні садиби) 

23 село 

Різня 

вул. Шевченка, 55 Житловиий будинок житлові будинки 

(приватні садиби) 

24 село 

Різня 

вул. Молоді, 18 Житловиий будинок житлові будинки 

(приватні садиби) 

25 місто 

Юрівка 

вул. Тараскіна, 1 Житловиий будинок житлові будинки 

(приватні садиби) 

26 село 
Юрівка 

вул. Тараскіна, 14 Житловиий будинок житлові будинки 
(приватні садиби) 

27 село 

Юрівка 

вул. Тараскіна 8-3 Житловиий будинок житлові будинки 

(приватні садиби) 



28 село 

Юрівка 

вул. Вишнева, 1-А Житловиий будинок житлові будинки 

(приватні садиби) 

29 село 
Юрівка 

вул. Вишнева 24  Житловиий будинок житлові будинки 
(приватні садиби) 

30 село 

Юрівка 

вул. Вишнева 25 Житловиий будинок житлові будинки 

(приватні садиби) 

31 село 

Малинівка 

вул. Молодіжна 2 Магазин інші (не військові) 

об'єкти 

32 село 

Малинівка 

вул. Молодіжна 1 Торгівельний 

павільйон 

інші (не військові) 

об'єкти 

33 село 

Малинівка 

вул. Молодіжна 1-2 Кіоск інші (не військові) 

об'єкти 

34 село 

Різня 

вул. Кисилівська, 35 Житловиий будинок житлові будинки 

(приватні садиби) 

35 село 

Різня 

вул. Кисилівська, 5 Житловиий будинок житлові будинки 

(приватні садиби) 

36 село 

Різня 

вул. Кисилівська, 5Б Житловиий будинок житлові будинки 

(приватні садиби) 

37 село 

Малинівка 

вул. Молодіжна, 4 адміністративна 

будівля 

Малинівського 

старостинського 
округу 

адміністративні 

будівлі 

38 село Старі Вороб’ї вул. Павленка, 1 сільський клуб заклади культури 

39 село 

Недашки 

вул. Центральна, 8 Недашківський 

навчально – 

виховний комплекс 

«Дошкільний 

навчальний заклад – 

загальноосвітній 

навчальний заклад І 

– ІІІ ступенів» 

заклади освіти 

 

 

 

Керуючий справами                                                                                      Ігор МАЛЕГУС 
 


