
            
 
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від   11.04.2012р.  № 174 
 
 
 
 
 
 
           

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. Відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської 

міської ради на реконструкцію міського Будинку культури з встановленням 
теплогенератора модульного по вул. Грушевського, 3. 

 

1.2. громадянину Левченку Володимиру Олександровичу на прибудову 
лоджії розміром 2.00х6.00 м до житлової квартири №68 на першому поверсі по 
вул. Коротуна, 5. 
 

1.3. громадянці Кузнєцовій Тетяні Арсенівні на будівництво 
індивідуального житлового будинку з мансардним поверхом по                            
вул. Воровського, 17, зі знесенням старих споруд. 

 

1.4. громадянину Романюку Денису Володимировичу, громадянці 
Романюк Ірині Тихонівні на реконструкцію житлової квартири №10 по               
вул. Франка, 3, без зміни несучих конструкцій. 
 

 

Про надання дозволів на замовлення 
проектно-кошторисної документації 
підприємствам, організаціям та 
громадянам міста 
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2. Затвердити: 
2.1. самовільно збільшену площу коридору за рахунок коридору 

загального користування на 3.2 м2 із збільшенням площі квартири №32 по            
вул. Київській, 17 на 3.2 м2 (згідно інформації наданої Коростенським 
міжміським бюро технічної інвентаризації). 
 

2.2. самовільно збудований сарай-гараж розміром 9.48х11.30 м на 
присадибній ділянці по вул. Древлянській, 19, забудовник Білецька Ольга 
Петрівна 
 

 2.3. самовільно збудовану прибудову розміром 2.25х2.18 м, гараж 
розміром 8.10х3.73 м на присадибній ділянці по вул. Ломоносова, 35 (згідно 
інформації наданої Коростенським міжміським бюро технічної інвентаризації). 
 

 
 
          3. З метою впорядкування адреси присвоїти нежитловій будівлі 
адміністративно-побутового корпусу, що розташована по                                    
вул. В.Сосновського, 43, нову адресу: вул. В.Сосновського, 43-к,  власники 
будівлі Ніколайчук Тетяна Миколаївна, Дідківський Олександр Васильович. 
 
 
  4. 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 

 
 


