
                
 
    У К Р А Ї Н А 

         Коростенська міська рада Житомирської області 
    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
      Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від  21.09.2011р.  №553        
 
 
 
 
 
 
              
                   

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, рішення 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. Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк 

України» на реконструкцію нежитлового приміщення під територіально-
відокремлене безбалансове відділення №10005/032 АТ «Ощадбанк» з 
відкриттям окремого входу по вул. Мельника, 14. 
 

1.2. приватному підприємцю Ковальчуку Вячеславу Сергійовичу на 
будівництво станції технічного обслуговування легкових автомобілів з 
прибудовою магазину по вул. Горького, 102 та наданням адреси:                     
вул. Горького, 102-А, при умові зміни цільового призначення земельної 
ділянки на сесії міської ради. 
 

1.3. громадянину Сіренку Володимиру Петровичу, громадянці 
Сіренко Ганні Василівні на облаштування окремого входу до житлового 
будинку, будівництво літньої кухні з господарськими спорудами по                     
вул. Залізничній, 20. 

 

1.4. громадянці Маєвській Олені Василівні на реконструкцію 
житлового будинку по вул. О.Кобилянської, 30. 
 

1.5. громадянці Хливнюк Валентині Іванівні на прибудову лоджії до 
приватизованої житлової квартири №27 по вул. Білокоровічське шосе, 35. 

 

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

 



1.6. громадянці Осьмірко Галині Миколаївні на будівництво 
капітального гаража розміром 4.50х8.00 м. на присадибній земельній ділянці 
по вул. Корольова, 84. 
 
 
 2. Затвердити: 

2.1. самовільно збудовану літню кухню розміром 4.60х4.70 м., 
прибудову розміром 1.25х2.50 м., сарай розміром 2.38х4.45 м. на 
присадибній земельній ділянці по вул. Житомирській, 42 (згідно інформації 
наданої Коростенським міжміським бюро технічної інвентаризації). 
 

2.2. самовільно збудовану веранду розміром 3.79х2.07 м., фундамент 
під жилу прибудову розміром 6.09х6.00 м., фундамент під літню кухню 
розміром 8.04х6.00 м. на присадибній ділянці по вул. Гоголя, 18, кв. 2 
(згідно інформації наданої Коростенським міжміським бюро технічної 
інвентаризації). 
 

 2.3. самовільне переобладнання чотирьохкімнатної квартири в 
трьохкімнатну із зменшенням жилої площі на 5.0 м2, без зміни несучих 
конструкцій по вул. Грушевського, 74, кв. 5, власник громадянка Петрова 
Галина Петрівна. 
 

 2.4. самовільно збудовану прибудову розміром 2.56х7.73 м. до власної 
частини житлового будинку на присадибній ділянці по вул. К.Маркса, 118, 
кв. 1, забудовник громадянка Шуляренко Ганна Петрівна. 
 
 

3. Внести зміни до рішення виконавчого комітету: 
3.1. №109 від 18.02.2009 р., п. 1.4., і викласти його в такій редакції: 

«Дозволити замовити проектно-кошторисну документацію громадянці Козак 
Олені Миколаївні на реконструкцію підвального приміщення в житловому 
будинку№44 по вул. Грушевського під офіс, з відкриттям та облаштуванням 
окремого входу».  

 

 3.2. №328 від 23.06.2010., п. 1.3., і викласти його в такій редакції: 
«Дозволити замовити проектно-кошторисну документацію громадянці 
Мкртчян Ліліані Миколаївні на реконструкцію квартири №34 по                    
вул. Мельника, 12 під промисловий магазин». 
 

 3.3. №54 від 02.02.2011., п. 1.2., і викласти його в такій редакції: 
«Дозволити замовити проектно-кошторисну документацію фізичній особі-
підприємцю Кулієву Надіру Умар-огли на реконструкцію квартири №2 по 
вул. Радянській, 11 під магазин-офіс». 
 

3.4. №54 від 02.02.2011., п. 1.3., і викласти його в такій редакції: 
«Дозволити замовити проектно-кошторисну документацію фізичній особі-
підприємцю Кулієву Надіру Умар-огли на реконструкцію квартири №4 по 
вул. Радянській, 10 під магазин-офіс». 
 

 3.5. №409 від 22.06.2011 р. , п. 4.2., і викласти його в такій редакції: 
«Дозволити замовити проектно-кошторисну документацію громадянці Заєць 
Олені Олександрівні на реконструкцію квартир №1 та №4 по вул. Щорса, 3 
під офіс-магазин з прибудовою та облаштуванням вхідної групи». 



 
 4. З метою впорядкування адреси присвоїти земельним ділянкам, 
згідно державних актів на право власності на земельні ділянки серії                    
ЯЛ №694821, серії ЯЛ №694822, які розташовані по вул. Семашко, в районі 
будинку №12 нову адресу: вул. Семашко, 17-А, власник ділянок громадянин 
Біднюк Леонід Дмитрович. 
 
 
 

   
 

      5. 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 
 


