
                   
 

       У К Р А Ї Н А 
       Коростенська міська рада Житомирської області 

       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

       Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  17.02.2021 р.  №     
 

 

 
 

 

 

 

 

Розглянувши заяву громадянки Майструк Оксани Вікторівни, подані 

матеріали щодо реконструкції об’єкта: «Реконструкція  житлової квартири 

№32 під нежитлове приміщення №32 (офіс-магазин) по  вулиці 

Грушевського, 33 з облаштуванням окремого входу із металевих конструкцій 

без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані», 

відповідно до ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», «Плану зонування території міста Коростеня» затвердженого 

рішенням сімнадцятої сесії Коростенської міської ради VII скликання від 

19.10.2017р. № 846, містобудівної документації: «Внесення змін до 

генерального плану м. Коростень Житомирської області» розробленої 

Державним підприємством «Український Державний науково-дослідний 

інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя» 

затвердженої рішенням двадцять сьомої сесії Коростенської міської ради VII 

скликання від 20.12.2018р. №1341, керуючись пп.9 п.а ч.1, ст.31, ч.1. ст.52 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет 

Коростенської міської ради 

 

РІШАЄ: 

1. Затвердити вихідні дані - містобудівні умови та обмеження для 

проєктування об’єкта реконструкції: «Реконструкція  житлової квартири №32 

під нежитлове приміщення №32 (офіс-магазин) по  вулиці Грушевського, 33 з 

облаштуванням окремого входу із металевих конструкцій без зміни 

зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані». 

2. Зобов’язати начальника відділу архітектури та містобудування, 

головного архітектора Тумаша С. П. надати забудовнику вихідні дані - 

містобудівні умови та обмеження. 

 

Про затвердження вихідних даних - містобудівних умов та обмежень для 

проєктування об’єкта реконструкції: «Реконструкція  житлової 

квартири №32 під нежитлове приміщення №32 (офіс-магазин) по  вулиці 

Грушевського, 33 з облаштуванням окремого входу із металевих 

конструкцій без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх 

фундаментів у плані» 



 

3. Громадянці Майструк Оксані Вікторівні: 

3.1. отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення проєктованого об’єкта (за необхідності); 

3.2. розробити у спеціалізованій проєктній організації проект; 

3.3. звернутися до Управління Державної архітектурно-будівельної 

інспекції у Житомирській області для отримання дозвільних документів, які 

дають право на початок виконання будівельних робіт. 

 
 

 

Міський голова                                                 Володимир МОСКАЛЕНКО 
 

Перший заступник міського голови 

Володимир ВИГІВСЬКИЙ 
 

 

Начальник відділу  

архітектури та містобудування   

Сергій ТУМАШ 
  

 Начальник юридичного відділу 

Тетяна КАМІНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 


