
Детальний план території  
в районі  Південної ділянки 

Межирічського родовища за межами                   
с. Межирічка, Коростенського району 

з метою уточнення  містобудівної ситуації для   розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що 
пов'язані з користуванням надрами, для  видобування  незмінених гранітів 

придатних для  виготовлення блоків, відходів та  порушених 
вивітрюванням гранітів придатних для виробництва щебеню будівельного 





Детальний план території 
 в районі вулиці Польова,1,                       

с.  Бехи, Коростенського району 
 

з метою уточнення  містобудівної ситуації 
для   розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств  переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості, а також 

визначення меж земельної ділянки  





Детальний план території 
житлового кварталу в районі 

вулиці  Гастелло, Коростенського 
району  

 
з метою уточнення забудови  та  містобудівних умов та 
обмежень на  будівництво багатоквартирної забудови 





Детальний план території  
в районі будівлі № 9-Б 

 по вулиці Промисловій 
з метою уточнення містобудівних умов та обмежень для 

будівництва індивідуальних гаражів                                              
(розміщення станції технічного обслуговування) 







Детальний план території 
 по вулиці Базарна площа, 

в районі будівлі №1  
(з метою уточнення містобудівних умов та обмежень для  

будівництва та обслуговування будівель торгівлі ) 
Внести зміни  в п.2.2 рішення дев’ятої сесії VIII скликання  

Коростенської міської ради №540 від 23.09.2021р. в 
частині  фінансування  робіт по розробленню детального 

плану території, в зв’язку із зміною власника об’єкта 
нерухомого майна 







Затвердити: 
Детальний план території 
 по вулиці В. Сосновського, в 

районі будинку № 62-А 
 з метою зміни цільового призначення земельної 

ділянки, для уточнення містобудівних умов та обмежень 
із «для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» 

на «для розміщення та експлуатації основних, підсобних  
і допоміжних  будівель та споруд підприємств переробної 

машинобудівної та іншої промисловості» 







Детальний план території 
в районі Траси Київ – Ковель  від 

вулиці Залізничної  
до Сергія Кемського 

з метою уточнення планувальної структури та 
вирішення питання інженерної підготовки 

території 







Детальний план території  
в районі будівлі №11-В 

 по вулиці Сергія Кемського 
 

з метою розпланування прилеглих територій для організації 
під’їздів до земельних ділянок, які пропонуються                                  

для оренди або викупу 







Детальний план території 
 по вулиці Базарна площа,18-А  

 
з метою уточнення містобудівних умов та обмежень для  

будівництва та обслуговування будівель торгівлі  











Детальний план території 
 по вулиці Шевченка, в районі 

будинку № 4-А 
з метою зміни цільового призначення земельної ділянки, 

для уточнення містобудівних умов та обмежень із «для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних  і 

допоміжних  будівель та споруд підприємств переробної 
машинобудівної та іншої промисловості» на «для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі» 








