
                
 
    У К Р А Ї Н А 

         Коростенська міська рада Житомирської області 
    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
      Р І Ш Е Н Н Я 

 
 
 
Від  07.09.2011р.  №542        
 
 
 
 
 
 
              
                   

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.            фізичній особі-підприємцю Бондарчуку Геннадію 

Олександровичу на реконструкцію нежитлової будівлі під магазин по               
вул. Сосновського, 38-В. 
 
 

1.2. фізичній особі-підприємцю Бондарчуку Геннадію 
Олександровичу на реконструкцію нежитлової  будівлі під СТО по                  
вул. Сосновського, 38-Е. 
 

1.3. громадянці Ярмоленко Надії Семенівні на прибудову веранди 
розміром 3.00х5.60 м. до власної частини  житлового будинку по                     
вул. Гоголя, 30, кв. 3.  
 

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

 



1.4. громадянці Каплюк Людмилі Олексіївні на будівництво 
індивідуального капітального гаражу розміром 6.00х6.00 м. по                           
вул. Сосновського, в районі будинку №25-А, при умові дооформлення 
земельної ділянки. 
 

1.5. громадянину Лупенку Олексію Володимировичу на розміщення 
металевого гаражу по вул. Шолом-Алейхема, в районі котельні біля існуючих 
гаражів. 
 
 2. Затвердити самовільно переобладнану двокімнатну квартиру в 
однокімнатну по вул. Мельника, 10, кв. 60, власник громадянин 
Мошківський Сергій Олександрович. 
 
 

3. Внести зміни до рішення виконавчого комітету: 
3.1. №252 від 22.06.2005 р., п. 1.2., і викласти його в такій редакції: 

«Дозволити замовити проектно-кошторисну документацію громадянину 
Барилюку Сергію Миколайовичу на добудову магазину-офісу по                       
вул. Мельника, 14-В».  

 

 3.2. №510 від 17.08.2011., п. 1.1, і викласти його в такій редакції: 
«Дозволити замовити проектно-кошторисну громадянці Чуй Тамарі 
Степанівні на реконструкцію квартири №43 по вул. Грушевського, 52 під 
офіс із прибудовою та відкриттям окремого входу» 
 
 

 3.3. №212 від 06.04.2011 р., п. 1.6., і викласти його в такій редакції: 
«Дозволити замовити проектно-кошторисну документацію фізичній особі-
підприємцю Клімчуку Віктору Миколайовичу на реконструкцію житлової 
квартири №1 по вул. Грушевського, 14/2 під магазин-офіс із відкриттям 
окремого входу». 
 

3.4. №195 від 07.04.2010 п., п. 1.3., і викласти його в такій редакції: 
«Дозволити замовити проектно-кошторисну документацію громадянці 
Ковальчук Світлані Володимирівні на реконструкцію з розширенням 
існуючого торгівельного павільйону та благоустрій прилеглої території на 
орендованій земельній ділянці по вул. Пролетарській, 33-А».  
 

 3.5. №453 від 20.07.2011 р., п. 5, і викласти його в такій редакції: 
«Дозволити замовити проектно-кошторисну документацію громадянці 
Гаврилюк  Сніжані  Володимирівні на реконструкцію житлової квартири №2 
по вул. Кірова, 55 під магазин з добудовою приміщення розміром 6.0х7.0 м.». 
 
 
 
 



 3.6. №328 від 23.06.2010 р., п. 1.6., і викласти його в такій редакції: 
«Дозволити замовити проектно-кошторисну документацію приватному 
підприємцю Сивириненку Володимиру Григоровичу на будівництво 
магазину-офісу та допоміжних приміщень на викупленій земельній ділянці 
по вул. Базарна площа, 22-А. 
 
 

    
 
 
 

      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 
 

 


