
                
 
    У К Р А Ї Н А 

         Коростенська міська рада Житомирської області 
    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
      Р І Ш Е Н Н Я 

 
 
 
Від  03.08.2011р.  №475        
 
 
 
 
 
 
              
                   

 
Розглянувши листи підприємств та заяви громадян міста про надання 

дозволів на будівництво,  реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів і 
приміщень, відповідно до  ст. 12, 123 Земельного кодексу України, ст. 8 
Житлового Кодексу України,  рішенням виконкому Коростенської міської 
ради  №318 від 26.06.2006 р. «Про погодження порядку реконструкції  та 
переобладнання житлових квартир в нежитлові приміщення в місті 
Коростені» та 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:  
1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Оріон-Сіті» на 

будівництво  по території  міста мереж широкосмугового доступу 
за технологією FTTB. 

 
1.2. Бюджетній установі  Коростенський стадіон «Спартак»  на  
реконструкцію спортивних майданчиків та бігової доріжки  стадіону  
по вул.. Шолом –Алейхема,38. 

 
1.3. Дочірньому  підприємству  «Оптіма -770-Центр» на будівництво  
автозаправочного комплексу (АЗК) по вул.. Жовтневій,76-А. 

 

Про надання дозволів 
підприємствам, організаціям та 
громадянам міста на 
будівництво, реконструкцію та 
капітальний ремонт об’єктів і 
приміщень. 

 



           1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «ТДС Коростень» на 
будівництво  адміністративної будівлі зі складськими приміщеннями  по 
вул.. Червоноармійська,4 
 
           1.5. громадянину Кобилинському Івану Миколайовичу на 
реконструкцію частини першого та другого поверхів житлового будинку під 
магазин по вул. В. Сосновського,36-в. 
  

1.6. громадянці Войтюк Олені Олександрівні на  перепланування 
квартири № 72  по вул..  К. Лібкнехта,18, без зміни несучих 
конструкцій. 
 
1.7. громадянину Гонгалу Леоніду Нарцизовичу на встановлення  

тимчасового металевого контейнера  на прибудинковій території по                  
вул. Пушкінська,8. 

 
   

2. Затвердити: 
 

        2.1 самочинно  збудовану прибудову   розміром 7,90х2,02 м,  прибудову 
розміром 2,30х4,94 м, переобладнану кімнату  площею 5,8 м2 в коридор, 
кухню  площею 9,9 м2 в жилу кімнату чим збільшена жила площа на 4,3 м2 по 
вул.. Маяковського,61 забудовник громадянка  Сидюк Ольга Іванівна. 
 
        2.2. самочинно  збудовану прибудову   розміром 2,68х1,93м,  сарай  
розміром 3,37х4,22 м , гараж  розміром 3,55х5,80 м та перебудовану веранду  
розміром 2,76х1,05 в розміри 2,88х2,44 м, чим збільшена загальна площа на 
6,6 м2  по  вул. Суворова,16, забудовник громадянка  Трохименко Галина 
Йосипівна. 
  
  

3. Надати пріоритет на розміщення зовнішньої реклами: 
3.1.  Товариству з обмеженою відповідальністю «Агро-Союз-

Хмельницький» на розміщення рекламних  щитів –2 шт., розміром 3,70х4,00 м 
по вул. Жовтневій №68. 

 
 

4. З метою впорядкування адреси: 
4.1. присвоїти збудованій автобусній зупинці з торгівельним 

павільйоном по вул. Сосновського на місці існуючої зупинки ПМК-8, адресу: 
Сосновського,41-В, забудовник  Лебедєва Лариса Єгорівна. 

 
 
 
 
 
 



5. Внести зміни  до рішення міськвиконкому № 648 від 20.10.2010 р. 
і викласти його в такій редакції: «Дозволити замовити   проектно-
кошторисну документацію приватному підприємцю Морозу Віктору 
Миколайовичу на  будівництво перукарні з кафетерієм  та офісними 
приміщеннями на другому  та мансардних поверхах  по вул. І. Франко,16/10» 
 
 
 
 

         Зобов'язати забудовника виконати наступне: 
- отримати протягом 3-х місяців в відділі містобудування та архітектури 

містобудівні умови і обмеження або будівельний паспорт на вищевказане 
будівництво; 

- замовити протягом 3-х місяців в відділі земельних ресурсів проект 
відведення земельної ділянки, або укласти  договір оренди земельної ділянки; 

- замовити протягом 3-х місяців в проектній організації проектно-
кошторисну документацію; 

- укласти угоду з управлінням житлово-комунального господарства про 
залучення коштів замовників будівництва (реконструкції) на розвиток 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста; 

- отримати в інспекції ДАБК при пред’явленні погодженої та 
затвердженої проектно-кошторисної документації дозвіл на виконання 
будівельних робіт та розпочати будівництво; 

- після закінчення будівництва ввести об'єкт в експлуатацію та оформити 
акт про прийняття об'єкта в експлуатацію в інспекції ДАБК; 

- внести в відділі житлової політики та в бюро технічної інвентаризації 
відповідні зміни в документи; 

- заключити договір з підприємствами м. Коростеня на вивезення  
твердих побутових  відходів. 

 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 
 

 


