
 

            
 
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від   08.02.2012р.  № 63 
 
 
 
 
 
 
           

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” виконком міської ради 
РІШАЄ: 

 
1. Дозволити замовити проектно-кошторисну документацію:  
1.1. громадянину Рудніцькому Леоніду Станіславовичу на 

реконструкцію житлового будинку з прибудовою та надбудовою мансардного 
поверху на присадибній земельній  ділянці по вул. Герцена, 12.  

 

1.2. громадянину Пастушенку  Анатолію Івановичу на прибудову до 
житлового будинку на присадибній земельній ділянці по вул. Лісова, 12.  

 

1.3. громадянину Ткаченку Анатолію Васильовичу на добудову 
житлового будинку з мансардним поверхом на існуючих фундаментах по           
вул. Циолковського, 25.  
 

1.4. громадянці Баранівській Ніні Миколаївні на будівництво 
індивідуального капітального гаража по вул. Крупської, 12-б. 

 

1.5. громадянці Баранівській Світлані Володимирівні на будівництво 
індивідуального капітального гаража по вул. Крупської, 12-в.  

 

Про надання дозволів на замовлення 
проектно-кошторисної документації 
підприємствам, організаціям та 
громадянам міста 
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1.6. громадянину Лукашенку Володимиру Васильовичу на будівництво 
індивідуального капітального гаража по вул. вул. Крупської, 12-н.   
 

1.7. громадянці Мазур Мальвіні Павлівні на будівництво 
індивідуального капітального гаража по вул. Крупської, 12-л. 
 
 

2. Затвердити: 
2.1. самовільно збудовану веранду розміром 1.65х3.54 м до власного 

житлового будинку, сарай розміром 2.45х3.17 м на присадибній земельній 
ділянці по вул. О.Кошового, 27, забудовник Волківська Марія Григорівна. 
 

 2.2. самовільно переобладнаний сарай під прибудову розміром 
2.58х5.22м. до власного житлового будинку із збільшенням загальної площі на 
10.6 м2 по вул. Грушевського, 233-в, забудовник Байдюк Анатолій 
Олександрович. 
 

 2.3. самовільно збудовану веранду розміром 1.31х3.48 м, сарай розміром 
2.80х4.40 м, гараж розміром 5.82х5.40 м на присадибній земельній ділянці по 
вул. Франка, 8-а, кв. 1, забудовник Заєць Іван Степанович. 
 
 

3. З метою впорядкування адреси:  
          3.1. присвоїти земельній ділянці, яка відведена рішенням десятої сесії 
Коростенської міської ради VI скликання від 24.11.2011 р №461 під 
будівництво автобусної зупинки з торгівельним павільйоном, адресу:              
вул. Грушевського, 122-а. 
 

          3.2. присвоїти земельній ділянці, яка відведена рішенням сьомої сесії 
Коростенської міської ради VI скликання від 07.07.2011 р №280 під 
будівництво капітального гаражу, адресу: вул. Древлянська, 46-а.  
 

3.3 присвоїти будівлям ВАТ «Хіммаш», що розташовані по                       
вул. Б.Хмельницького, 18, адреси: 

- виробничий комплекс ВАТ «Хіммаш»  – вул. Б.Хмельницького, 18-а; 
- КНС – вул. Б.Хмельницького, 18-б; 
- їдальня – вул. Б.Хмельницького, 18-в; 
- котельня – вул. Б.Хмельницького, 18-г; 
- спортивний комплекс – вул. Б.Хмельницького, 18-д. 

 
 

4. Внести зміни до рішення виконавчого комітету:  
4.1. №98 від 16.02.2011 р., п. 1.3, і викласти його в такій редакції: 

«Дозволити замовити проектно-кошторисну документацію фізичній                
особі-підприємцю Терещенку Андрію Георгієвичу на розміщення малих 
архітектурних фори – 2-х торгівельних кіосків: по вул. Київській в районі 
будинку №17, по вул. Кірова, в районі будинку №51».  
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 4.2. №409 від 22.06.2011 р., п.1.6, і викласти його в такій редакції: 
«Дозволити замовити проектно-кошторисну документацію громадянці 
Власовій Світлані Юріївні на реконструкцію квартири №54 з прибудовою 
лоджії розміром 2.00х7.80 м по вул. В.Сосновського, 72». 
 

 4.3. №718 від 08.12.2011 р., п. 1.3, і викласти його в такій редакції: 
«Дозволити замовити проектно-кошторисну документацію приватному 
підприємцю Тимошенку Григорію Павловичу на реконструкцію житлової 
квартири №2 по вул. Грушевського, 43 з розширенням на 1.5 м по головному 
фасаду та облаштуванням в одній кімнаті приміщення косметичного кабінету з 
прибудовою вхідної групи». 
 

 4.4. №98 від 16.02.2011 р., п. 3.2, і викласти його в такій редакції: 
«Дозволити замовити проектно-кошторисну документацію фізичній              
особі-підприємцю Слобожанюк Тетяні Миколаївні на реконструкцію нежилого 
приміщення, колишньої котельні під комплекс відпочинку з добудовою та 
надбудовою мансардного поверху, облаштуванням топочної в окремому 
приміщенні по вул. В.Сосновського, 43-б». 
 
 
  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 

 
 


