
            
 
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від   16.05.2012р.  № 225 
 
 
 
 
 
   

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. громадянці Макаренко Оксані Павлівні на реконструкцію котельні 

під спортивно-оздоровчий центр з надбудовою по вул. Островського, 6-в. 
 

1.2. громадянину Супруненку Петру Володимировичу на прибудову до 
власного житлового будинку по вул. Козака, 25-а. 
   

1.3. громадянину Марченку Сергію Миколайовичу на будівництво 
індивідуального житлового будинку з мансардним поверхом, господарськими 
будівлями по вул. Пролісковій, 111-а. 

 

1.4. громадянину Збаражському Ігорю Петровичу на розміщення 
тимчасового металевого гаражу по вул. Доватора, 3-а.  

 

1.5. фізичній особі-підприємцю Баранівському Валентину Вікторовичу 
на влаштування окремого входу з вул. Грушевського в орендоване приміщення 
по вул. Грушевського, 20. 
 

1.6. ПрАТ «Коростенський завод МДФ» на реконструкцію та технічне 
переоснащення очисних споруд господарсько-промислових стоків та систем 
дощової каналізації і споруд очистки поверхневого стоку на існуючій території 
підприємства по вул. Жовтневій, 11-б». 

Про надання дозволів на замовлення 
проектно-кошторисної документації 
підприємствам, організаціям та 
громадянам міста 
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2. Погодити переобладнання будинку №52, що знаходиться по               

вул. Доватора в м. Коростені, відповідно до експертного висновку №33 від 
18.04.2012 р. 
 

 
  3. 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 

 
 


