
 

            
 
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від   14.03.2012р.  № 100 
 
 
 
 
 
 
           

Розглянувши листи підприємств та заяви громадян міста про надання 
дозволів на замовлення проектно-кошторисної документації, відповідно до  п. 3 
ст. 8, ст. 28, ст. 33 Закону України ,,Про регулювання містобудівної діяльності”, 
ст. 12, 123 Земельного кодексу України, ст. 8 Житлового Кодексу України, 
рішення четвертої сесії п’ятого cкликання Коростенської міської ради від          
13 липня 2006 р. ,,Про затвердження Положення про порядок врегулювання 
питань з самочинного будівництва в місті Коростені”, керуючись пп.1 п. а ч.1 
ст.31 і ст.30, пп. 3 п. б ч. 1 ст.31 Закону України   ,,Про місцеве самоврядування 
в Україні” виконком міської ради 
РІШАЄ: 

 
1. Дозволити замовити проектно-кошторисну документацію:  
1.2. Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення на 

будівництво Радіотелевізійної передавальної станції по пров. В.Сосновського, 
12-в.  

 

1.3. управлінню житлово-комунального господарства виконавчого 
комітету Коростенської міської ради на будівництво шляхопроводу 
передбаченого генеральним планом міста між вулицями В.Сосновського-
Шатрищанська. 

 

1.4. фізичній особі-підприємцю Ходаківському Валентину 
Миколайовичу на реконструкцію існуючого підвального приміщення під 
кафетерій по вул. В.Сосновського, 44. 
 

1.5. фізичній особі-підприємцю Ухваткіну Леоніду Євгеновичу на 
переобладнання складських приміщень під виробничі на орендованій ділянці 
по вул. Шевченка, 2/7. 

Про надання дозволів на замовлення 
проектно-кошторисної документації 
підприємствам, організаціям та 
громадянам міста 
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1.6. громадянину Кириленку Анатолію Васильовичу на реконструкцію 
гаражів та нежитлової надбудови з добудовою під житловий будинок на 
приватизованій ділянці по вул. Шолом-Алейхема, 107 з присвоєнням  адреси:             
вул. Шолм-Алейхема,107-А.  
 

1.7. громадянину Верзілову Михайлу Анатолійовичу, громадянці 
Верзіловій Ілонні Михайлівні на прибудову до власної частини житлового 
будинку по вул. Каштанова, 11,  кв. 3.  

 
1.8. громадянці Олексієнко Марії Петрівні на прибудову розміром 

11.66х3.93 м до житлового будинку на присадибній ділянці по вул. Горького, 
86-а. 

 

1.9. громадянці Вигівській Валентині Іванівні на добудову лоджії до 
житлової квартири №2 на першому поверсі п’ятиповерхового житлового 
будинку по вул. Грушевського, 74-а. 

 

1.10. громадянам Телятнікову Валерію Вікторовичу, Телятніковій 
Людмилі Анатоліївні, Телятнікову Ігорю Валерійовичу, Гречковській Любові 
Валеріївні, Гречковській Вікторії Романівні на реконструкцію квартири №4 по 
вул. 1-го Травня, 4 на дві окремі квартири №4 та №3, з влаштуванням окремого 
входу до квартири №3. 
 
 

2. Затвердити: 
2.1. самовільно збудовану лазню розміром 2.22х3.90 м, сарай розміром 

6.67х4.58 м, гараж розміром 4.22х6.0 м, прибудову розміром 2.13х7.85 м та 
відкриту веранду розміром 1.69х1.01 м до власного житлового будинку по  вул. 
Корольова, 56 (згідно інформації наданої Коростенським міжміським бюро 
технічної інвентаризації). 
 

2.2. самовільно переобладнану лоджію під житлову кімнату із 
збільшенням площі на 5.2 м2 у приватизованій житловій квартирі №52 по          
вул. Крупської, 7, власники Лісовська Вікторія Петрівна, Лісовська Катерина 
Андріївна. 
 

 2.3. самовільно збудовані сарай-літню кухню розміром 5.0х7.56 м, гараж 
розміром 4.54х2.32 м на присадибній ділянці по вул. Тичини, 45, забудовник 
Костюшко Ольга Володимирівна. 
 

 2.4. самовільно збільшені розміри прибудови з 2.13х6.55 м                             
на 4.00х6.69 м,  переобладнано кімнату площею 6.9 м2 в санкімнату, чим 
зменшена жила площа на 6.5 м2 у власній частині житлового будинку по пров. 
Музейному, 10, кв. 2 (згідно інформації наданої Коростенським міжміським 
бюро технічної інвентаризації). 
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 2.5. самовільно збудований гараж розміром 5.90х4.00 м, веранду розміром 
3.48х2.29 м на присадибній ділянці по вул. Ломоносова, 37, забудовник 
Костюшко Микола Іванович. 
 

2.6. самовільно збільшено прибудовану лоджію до розмірів 2.03х6.45 м., 
частину лоджії переобладнано під кухню у приватизованій житловій квартирі 
№2 по вул. П. Комуни, 8, власники Заруцький Віктор Сергійович, Заруцька 
Світлана Леонідівна, Заруцький Сергій Вікторович, Заруцький Олександр 
Вікторович. 
 
 
 
 
 3. З метою впорядкування адреси  присвоїти земельній ділянці, згідно 
Державного акту на право на земельну ділянку серії ЯК №747182, адресу: пров. 
П.Морозова, 9-б, власник ділянки Олексунь Володимир Петрович. 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                               
Міський голова                                                                                  В.Москаленко  
 
 

 
Перший заступник міського голови 

В.Вигівський 
                                                                                                                           

Начальник відділу архітектури,  
містобудування та земельних ресурсів   

С.Тумаш 
 

    Начальник юридичного відділу 
Т.Камінська 

 
 


