
            
 
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від   25.04.2012р.  №  199 
 
 
 
 
 
 
           

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. Товариству з обмеженою відповідальністю «Гольдберг» на 

будівництво АГЗП по вул. Білокоровічське шосе, 8, при умові благоустрою 
прилеглої території вздовж вулиці. 

 
1.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Олтест» на 

реконструкцію нежитлової будівлі адмінкорпусу та складу під цех по 
виробництву приладів для вимірювання електричних величин по                    
вул. Шевченка, 2/7, з організацією в’їзду з вулиці Крупської.   
 

1.3. громадянці Розбицькій Валентині Миколаївні на реконструкцію 
житлового будинку з прибудовою по вул. Древлянській, 44. 

 
 

1.4. громадянці Мошківській Анастасії Михайлівні, громадянину 
Мошківському Віктору Івановичу на прибудову лоджії до власної житлової 
квартири №19 по вул. Грушевського, 14/2.  

Про надання дозволів на замовлення 
проектно-кошторисної документації 
підприємствам, організаціям та 
громадянам міста 
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1.5. громадянці Тумаш Аллі Василівні на будівництво капітальної 
вхідної групи з офісно-торгівельним приміщенням до власного підвального 
приміщення по вул. Грушевського, 50. 
 

1.6. громадянину Мельниченку Олегу Петровичу на будівництво 
індивідуального житлового будинку по пров. Чолівському, 4. 

 
1.7. громадянину Сергієнку Петру Миколайовичу на будівництво 

індивідуального житлового будинку по пров. Чолівському, 6. 
 
1.8. громадянину Жолудю Сергію Анатолійовичу на будівництво 

індивідуального житлового будинку по пров. Чолівському, 14. 
 
1.9. громадянці Зінов’євій Ользі Петрівні на будівництво 

індивідуального житлового будинку по пров. Чолівському, 18. 
 
1.10. громадянці Скулінець Яні Юріївні на будівництво індивідуального 

житлового будинку по пров. Чолівському, 18-а. 
 
1.11. громадянину Бабіну Юрію Васильовичу на будівництво 

індивідуального житлового будинку по пров. Чолівському, 20-а. 
 
1.12. громадянину Рахмістрюку Віталію Анатолійовичу на будівництво 

індивідуального житлового будинку по пров. Чолівському, 20-б. 
 
1.13. громадянину Думинському Максиму Юрійовичу на будівництво 

індивідуального житлового будинку по пров. Чолівському, 22. 
 
 

2. Затвердити: самовільно збудований сарай розміром 1.80х5.25 м, літню 
кухню розміром 3.60х5.15 м, веранду розміром 1.55х5.15 м, тамбур розміром 
1.36х5.15 м, погріб розміром 3.10х2.65+3.10х4.60 м, сарай розміром 1.55х5.60м, 
сарай розміром 6.91х1.12 м, сарай розміром 2.20х2.27 м, по вул. Некрасова, 76, 
власник Коноплянко Тамара Євменівна. 
 
 

3. Внести зміни до рішення  виконавчого комітету: №542 від 
07.09.2011 р., п. 3.2, і викласти його в такій редакції: «Дозволити замовити  
проектно-кошторисну документацію громадянці Чуй Тамарі Степанівні на 
реконструкцію квартири №43 по вул. Грушевського, 52 під офіс-магазин із 
прибудовою та відкриттям окремого входу». 
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  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 

 
 


