
            
 
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від   28.03.2012р.  № 149       . 
 
 
 
 
 
 
           

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” виконавчий комітет Коростенської міської ради 
РІШАЄ: 

 
1. Дозволити замовити проектно-кошторисну документацію:  
1.1. фізичній особі-підприємцю Бігуну Анатолію Миколайовичу на 

будівництво гаражу на чотири бокси з мансардним поверхом по                          
вул. В.Сосновського, 38-р. 
 

1.2. громадянці Пісковій Олені Миколаївні на реконструкцію нежилого 
приміщення колишнього штабу під офіс-магазин з кафетерієм по                        
вул. В. Сосновського, 38-б. 

 
1.3. громадянці Кукурудзі Оксані Володимирівні на реконструкцію 

житлової квартири №3 по вул. Кірова, 47 під магазин з відкриттям окремого 
входу без будівництва сходів на тротуарній зоні, при умові комплексного 
оздоблення фасадів та благоустрою прилеглої території до будинку. 

 
1.4. громадянці Фіщук Надія Іванівна на реконструкцію власної 

частини житлового будинку, будівництво літньої кухні та прибудову 
господарської споруди на присадибній ділянці по ІІ-му пров. Жовтневому, 8. 

Про надання дозволів на замовлення 
проектно-кошторисної документації 
підприємствам, організаціям та 
громадянам міста 

 



 2 

 
 
2. Затвердити: 
2.1. самовільно збудовану прибудову розміром 7.91х3.78 м, веранду 

розміром 3.17х1.53 м по пров. Лозовому, 6, кв. 2, власник Кутишенко Тетяна 
Федорівна. 
 

2.2. самовільно збудовану прибудову розміром 5.15х6.75 м, 
переобладнану кухню в кімнату площею 11.7 м2, кухню в кімнату площею 
14.3м2 із збільшенням площі на 25.4 м2 по вул. Свердлова, 24, кв. 2 (згідно 
інформації наданої Коростенським міжміським бюро технічної інвентаризації). 
 
 2.3. самовільно збудовану прибудову розміром 3.30х4.37 м, відкриту 
веранду розміром 1.30х4.73 м, гараж розміром 5.52х3.95 м на присадибній 
ділянці по вул. 1-го Травня, 18, забудовник Гайдукова Світлана Іванівна. 
 
 2.4. самовільно збудовану прибудову розміром 
(6.48х2.02)+(3.37х5.63)+(4.86х2.85), фундамент під гараж розміром 7.30х4.80м, 
переобладнану кухню площею 11.2 м2 в жилу кімнату із збільшення жилої 
площі на 11.1 м2 по вул. Доватора, 24, кв. 2, забудовник Грищенко Василь 
Васильович. 
 
 
 
 3. Внести зміни до рішення виконавчого комітету:  

3.1. №276 від 06.07.2005 р., п.1.4, і викласти його в такій редакції: 
«Дозволити замовити проектно-кошторисну документацію громадянину Моцу 
Олександру Вікторовичу на будівництво двоповерхової житлової прибудови 
розміром 6.5х4.0 м, житлової мансарди розміром 6.44х6.84 м, прибудови 
розміром 2.09х3.58 м до власної частини житлового будинку по                            
вул. Жмаченка, 27-а, кв. 1». 
 
 3.2. №101 від 17.02.2010 р., п.1.9, і викласти його в такій редакції: 
«Дозволити замовити проектно-кошторисну документацію громадянину 
Прищепчуку Анатолію Петровичу на переобладнання літньої кухні під магазин 
по вул. Пролісковій, 90 з присвоєнням адреси: вул. Проліскова, 90-б».  
 
 
 
          4. З метою впорядкування адреси: присвоїти земельній ділянці, згідно 
Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯК №228237, 
адресу: вул. Проліскова, 90-б, власник ділянки Прищепчук Анатолій Петрович. 
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  5. Зобов'язати забудовників протягом 3-х місяців в відділі архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів отримати містобудівні умови і 
обмеження або будівельний паспорт на вищевказане будівництво. 

Дане рішення не дає права розпочинати виконання будівельних робіт та 
освоєння земельної ділянки. 
 
 
  
 
                                                                                                                                               
Міський голова                                                                                  В.Москаленко  
 
 

 
Перший заступник міського голови 

В.Вигівський 
                                                                                              

Начальник відділу архітектури,  
містобудування та земельних ресурсів   

С.Тумаш 
 

    Начальник юридичного відділу 
Т.Камінська 

 
 


