
                
 
    У К Р А Ї Н А 

         Коростенська міська рада Житомирської області 
    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
      Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від  18.01.2012р.  №  27       
 
 
 
 
 
 

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. приватному підприємству «Коростенський житловий сервіс №5» 

на реконструкцію та перепланування гуртожитку розташованого по                    
вул. Білокоровічське шосе, 6.  
 

1.2. фізичній особі підприємцю Бобровницькій Ганні Миколаївні на 
реконструкцію житлової квартири №3 по вул. Радянській, 11 під                   
офіс-магазин з добудовою.  

 
1.3. громадянці Палієнко Ользі Анатоліївні на реконструкцію частини 

житлового будинку по вул. В.Сосновського, 11, кв. 1 під офіс-магазин.  
 

1.4. громадянці Орєховій Олені Федорівні, громадянину Орєхову 
Олексію Єгоровичу, громадянину Лєснугіну Миколі Петровичу, громадянці 
Бузулюк Ользі Миколаївні на переобладнання квартири №31 по                      
вул. Б.Хмельницького, 7  на дві окремі квартири з присвоєнням номера 
другій квартирі №31-А, без зміни несучих конструкцій.  
 
 

Про надання дозволів на 
замовлення проектно-кошторисної 
документації підприємствам, 
організаціям та громадянам міста 

 



2. Затвердити: 
2.1. самовільно збудовану прибудову розміром 7.81х3.75 м до власного 

житлового будинку, із збільшенням площі на 17.2 м2 по вул. Черняховського, 
51, забудовник Максимова Наталія Михайлівна. 
 
 2.2. самовільно збудовану прибудову розміром 2.04х2.06 м до власної 
частини житлового будинку по вул. П.Комуни, 31, кв. 1, забудовник Мельник 
Любов Євгенівна. 
 
 2.3. самовільно перебудований гараж до розмірів 4.43х9.82 м, з 
нежитловою надбудовою другого поверху над гаражами розміром 
9.82х8.73м, на присадибній ділянці по вул. Шолом-Алейхема, 107 (згідно 
інформації наданої Коростенським міжміським бюро технічної 
інвентаризації). 

 
2.4. самовільно збудовану прибудову розміром 3.05х2.08 м до власної 

частини житлового будинку, гараж розміром 8.34х4.0 м, на присадибній 
ділянці по вул. Базарна площа, 42, кв. 1, забудовник Білошицька Марія 
Павлівна. 
     
 
         3. Надати пріоритет на розміщення зовнішньої реклами:   
         3.1. комунальному підприємству «Теплозабезпечення» на розміщення 
рекламного щита по вул. В.Сосновського, в районі будівлі №38. 
 

3.2. комунальному підприємству «Теплозабезпечення» на розміщення 
рекламного щита по вул. Грушевського, в районі будівлі №72. 
 
 

4. З метою впорядкування адреси:  
4.1. присвоїти капітальному гаражу, який розташований  на прилеглій 

території до парку ім. Т.Г.Шевченка, адресу: вул. Табукашвілі, 32-Б, гараж 
№1, забудовник Продащук Леонід Володимирович. 
 
          4.2. присвоїти земельній ділянці, згідно Державного акту на право 
власності на земельну ділянку серії ЯГ №794408, адресу:                              
вул. Коцюбинського, 90-А, власник ділянки Семеній Анатолій Миколайович. 
 
          4.3. у зв’язку із зміною цільового призначення земельної ділянки, 
згідно рішення десятої сесії VI скликання Коростенської міської ради від 
24.11.2011 р.  №458, надати земельній ділянці, яка розташована в садовому 
товаристві «Садко», адресу: вул. Грушевського, 123-Ж, власник ділянки 
Дворак Руслан Миколайович.  
 
 

5. Внести зміни до рішення виконавчого комітету:  
5.1. №378 від 08.06.2011 р., п. 1.5., і викласти його в такій редакції: 

«Дозволити замовити проектно-кошторисну документацію громадянину Беху 
Олександру Володимировичу на реконструкцію житлового будинку з 
прибудовою та надбудовою мансардного поверху по вул. Трипольського, 
22».  



 
 5.2. № 649 від 02.11.2011 р., п. 1.7, і викласти його в такій редакції: 
«Дозволити замовити проектно-кошторисну документацію громадянці 
Степанчук Інні Олександрівні на реконструкцію власної частини житлового 
будинку під магазин-офіс по вул. Базарна площа, 8». 
 
  6. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


