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ПРОТОКОЛ 
тридцять п’ятої  сесії Коростенської міської ради VІ скликання 

 
                                                                                            
                                            28 серпня  2014 року 
                                            Зал засідань міськвиконкому. 
 
                                            Усього обрано депутатів – 50 
                                            Присутні на сесії – 34 депутати 
 
                                                                              (Список додається). 
 
В роботі сесії взяли участь: 
Депутати Житомирської обласної ради: Куницький В.І., Гордійчук В.П. 

 
Тридцять п’яту сесію Коростенської міської ради VІ скликання відкрив міський 

голова Москаленко В.В. 
 
1.СЛУХАЛИ : Про обрання секретаріату лічильної комісії. 
 
                         /Пропозиції вніс міський голова Москаленко В.В./. 
 
ВИРІШИЛИ : Обрати секретаріат та лічильну комісію у складі трьох чоловік: 
 
1.Грищенко О.М. – депутат міської ради. 
2.Бондарчук М.В. – депутат міської ради. 
3.Дідківський В.М. – депутат міської ради. 
 
ГОЛОСУВАННЯ : одноголосно. 
 
2.СЛУХАЛИ: Про порядок денний сесії: 

 
І.Про затвердження підсумків виконання Програми економічного та соціального 

розвитку міста Коростеня за перше півріччя 2014 року. 
 
Доповідач: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
 
ІІ.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за перше півріччя 2014 

року. 
Доповідач: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління. 
 
ІІІ.Питання міського бюджету, комунальної власності, земельних відносин, різне. 

 
Назва питання 

1.Про внесення змін до  міського  бюджету  на 2014 рік                              
 
2.Про внесення змін до кошторису витрат міського фонду охорони  навколишнього 
природного середовища на 2014 рік 
 
3.Про затвердження Положення «Про впорядкування умов оренди комунального майна в 
місті Коростені. 
 
4.Про затвердження доповнення до плану діяльності Коростенської міської ради та її 
виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік. 
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5.Про надання згоди на безкоштовну передачу комп’ютерної техніки Коростенсько-
Лугинському об’єднаному районному військовому комісаріату. 
 
6.Про погодження текстів договорів купівлі-продажу нежитлової будівлі  (хімчистки) по 
вул.Ольгинській,4-А та 1/5 частини нежитлової будівлі по вул.Красіна,27-А. 
 
7.Про внесення змін до статуту КОМУНАЛЬНОГО                                                                         
ПІДПРИЄМСТВА  „КОРОСТЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА АПТЕКА  №1 ”. 
 
8.Про  надання   дозволу    комунальному підприємству «Водоканал» на списання основних 
засобів 
 
9.Про надання дозволу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
списання основних засобів. 
 
10.Про   скасування пункту 2 рішення Коростенської міської ради  №1454 від 17.04.2014р. 
(тридцять друга сесія VІ скликання) „Про ускладнення  в організації харчування школярів 
м. Коростеня, потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС ” 
 
11.Про  надання  дозволу  відділу   освіти   виконавчого комітету Коростенської міської 
ради на розірвання з КВТП    «Коростеньхарч» договорів оренди приміщень шкільних    
їдалень    загальноосвітніх    шкіл   міста  
       
12.Про   надання   дозволу  відділу   освіти   виконавчого комітету   Коростенської   міської  
ради на  укладення з ТОВ «Візит» договорів оренди приміщень шкільних їдалень 
загальноосвітніх шкіл міста  
 
13.Про  надання  дозволу КВТП «Коростеньхарч» на  укладення з ТОВ «Візит» договорів 
оренди приміщень кафе для  організації    харчування школярів 
 
14.Про надання дозволу КВТП «Коростеньхарч» на  стовідсоткове зарахування орендної 
плати за окреме індивідуально визначене майно  на розрахунковий рахунок підприємства  
 
15.Про внесення змін до Договору  управління комунальним майном -теплових мереж 
котельні, розташованої по вул.Жмаченка,46  від 05.09.13 р.        
 
16.Про  затвердження змін  до статуту КОРОСТЕНСЬКОГО  КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА  «ВОДОКАНАЛ» 
 
17.Про надання дозволу на зменшення відсотку загальної кошторисної вартості будівництва 
по вул.Ольгінській №4 м.Коростень 
18.Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства 
«Теплозабезпечення» на 2014/2015рр. (плановий період з 01.07.2014р. до 30.06.2015р.)    
 
19.Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 
2014 рік 
 
20.Про внесення змін до робочого проекту «Схема оптимізації теплопостачання 
м.Коростеня» 
21.Про затвердження передавального акту з додатками Коростенської міської станції юних 
техніків, Коростенського будинку дитячої творчості, Коростенської міської станції юних 
натуралістів, що реорганізуються шляхом злиття. 
 
22.Про зміну назв та затвердження в новій редакції статутів навчальних закладів відділу 
освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради  
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23.Про перейменування Коростенської загальноосвітньої школи I-III ступенів №10 
Житомирської області та затвердження статуту.      
 
24.Про  внесення  доповнень до Положення  ПРО КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАНЯ (НАДАННЯ 
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)  МІСТА КОРОСТЕНЬ 
 
25.Про  нагородження нагрудним знаком ,,За заслуги перед містом”  Гулакова Олександра 
Вікторовича. 
 
26.Про додаткові заходи безпеки з дотримання громадського спокою    
27.Про затвердження «Порядку надання та зміни адрес об’єктам нерухомого майна в місті 
Коростені» 
 
28.Про визнання окремих пунктів додатків до рішень міськвиконкому  «Про передачу 
земельних ділянок у приватну власність громадянам міста» такими, що втратили чинність 
 
29.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
складання документів про надання права сервітутного землекористування земельними 
ділянками, розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на умовах оренди  

 
30.Про надання громадянам дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення 
та передачу земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлових 
будинків, господарських будівель і споруд, будівництва індивідуальних гаражів, 
індивідуального садівництва. 

 
31.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних 
ділянок  

 
32.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність громадянам для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, будівництва індивідуальних гаражів,  індивідуального 
садівництва,  ведення особистого селянського господарства 

 
33.Про  затвердження  проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 
умовах оренди   
 
34.Про затвердження технічних документацій щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування земельними ділянками  
    
35.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо складання документів 
по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди 

 
36.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність громадянам     

37.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 
користування Коростенському міському центру соціально-психологічної реабілітації дітей 
«Віри, Надії, Любові»  

   
38.Про внесення змін до рішень 
 



 4 

39.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність  

 
40.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на умовах оренди Громадській організації Коростенське міське громадське 
об’єднання гаражного товариства «Черемушки» 

  
41.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на умовах оренди ПП “Теплодар 2” 

  
42.Про надання дозволу ФОП Дубінчук І.В. та ФОП  Нікітіній І.В. на викуп земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу 
 
43.Про надання дозволу ФОП Пісковій О.М.  на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу 
 
44.Про продаж ФОП Левченку О.І. земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення на якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 

45.Про припинення права користування (оренди) на земельну ділянку 
 
46.Про припинення права постійного користування Коростенському центру соціального 
захисту та реабілітації громадян похилого віку та надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування Комунальній 
установі Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
міста Коростеня 
 
47.Про поновлення договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського 
призначенн  я 
 
48.Про продаж ФОП Ліньков В.О. земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення на якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 
 
49.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на умовах оренди ТОВ ВКП «ІНТЕРТРАНССТРОЙ». 
 
50.Інформація про підсумки консультативного опитування з питання перейменування 
вулиці Красіна на вулицю С.Кемського, яке відбулось 16 серпня 2014 року. 
 
51.Про хід виконання  депутатського запиту депутата Василюка Ю.П. 
 
52.Про хід виконання  депутатського запиту депутата Волківської Л.М 
 
53.Про хід виконання запиту депутата Науменка А.І. (рішення 27 сесії VI  скликання від 
14.11.13р. №1297, рішення 29 сесії VI  скликання від 26.12.13р. №1349) 
 
ГОЛОСУВАННЯ:одноголосно 
 
СЛУХАЛИ:Про регламент роботи сесії. 
 
ВИСТУПИЛИ:Москаленко В.В. – міський голова 
Щодо регламенту роботи сесії: 
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По основних питаннях порядку денного: Ясинецький О.А. – до 30 хв., Щербанюк Л.П. – до 
10 хв; для виступаючих  до 7 хв; для інших питань сесії та для повторних виступів відвести 
до  2 хв; Перерву оголосити через дві години роботи сесії. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
 
Депутати вшанувати хвилиною мовчання пам’ять Почесного громадянина міста Коростеня 
Матвійчука Олександра Володимировича, який пішов із життя 22 серпня 2014 року. 
 
Перед початком розгляду питань порядку денного виступив Ситнік О.П. – голова 
Коростенської міської (районної) спілки ветеранів афганської війни і воїнів –
інтернаціоналістів з інформацією щодо зібраних коштів, які надійшли від підприємств, 
організацій, фізичних осіб на благодійний рахунок (340058 грн) та яким чином 
використані. Закликав усіх не стояти осторонь  та підключитись до акції.  
 
ВИСТУПИЛИ:Куницький В.І. – депутат Житомирської обласної ради, директор 
Коростенського заводу ЗБШ, який закликав керівників підприємств та їх колективи 
перерахувати одноденний заробіток, аби допомогти тим, хто на фронті. 
 
Іванов С.С. – депутат міської ради поставив питання щодо можливості  ремонту  БМП, що 
знаходиться біля ВІК «Скеля» та відправки в зону АТО за прикладом м.Сум. 
 
Москаленко В.В. – міський голова, наголосив, що всі музейні експонати  пусті і їх потрібно 
робити з нуля. В той же час у військових частинах, в тому числі і на  території області, є 
тисячі одиниць техніки, яка знаходиться на балансі Міністерства оборони, яку слід 
приводити до ладу. 
1.СЛУХАЛИ: Про затвердження підсумків виконання Програми економічного та 

соціального розвитку міста Коростеня за перше півріччя 2014 року. 
    

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови.  
(Виступ  додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
2.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за перше 

півріччя 2014 року 
 

ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління. 
(Виступ додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
3.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до  міського  бюджету  на 2014 рік                              

 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 

 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
4.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до кошторису витрат міського фонду охорони  

навколишнього природного середовища на 2014 рік 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
5.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення «Про впорядкування умов оренди 

комунального майна в місті Коростені. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
6.СЛУХАЛИ: Про затвердження доповнення до плану діяльності Коростенської 

міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2014 рік. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосною. 
7.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безкоштовну передачу комп’ютерної техніки 

Коростенсько-Лугинському об’єднаному районному військовому 
комісаріату. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
8.СЛУХАЛИ: Про погодження текстів договорів купівлі-продажу нежитлової 

будівлі  (хімчистки) по вул.Ольгинській,4-А та 1/5 частини 
нежитлової будівлі по вул.Красіна,27-А. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За -33 , проти – 0, утрималось – 0, на голосував – 1 (Заставська Н.В. – 

заява додається) 
 

9.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до статуту КОМУНАЛЬНОГО                             
ПІДПРИЄМСТВА  „КОРОСТЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 
АПТЕКА  №1 ”. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
10.СЛУХАЛИ: Про  надання   дозволу    комунальному підприємству «Водоканал» 

на списання основних засобів 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
11.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу освіти виконавчого комітету Коростенської 

міської ради на списання основних засобів. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
12.СЛУХАЛИ: Про   скасування пункту 2 рішення Коростенської міської ради  

№1454 від 17.04.2014р. (тридцять друга сесія VІ скликання) „Про 
ускладнення  в організації харчування школярів м. Коростеня, 
потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС ” 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИСТУПИЛИ: Гресь О.П. – депутат міської ради. 

-Можливо наше рішення і було емоційним, однак чи готовий «Візит» 
харчувати наших дітей? Можливо уточнити пункт, а не скасовувати 
його. 
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Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
-Я вважаю, що запропонований проект рішення є юридично 
правильним. Щодо підприємства «Візит» - вони хотіли взяти наші 
підприємства у суборенду. Однак ціна, яка була виставлена на тендер 
та враховуючи інфляційні процеси, говорить про одне – ми не 
зможемо забезпечити  норму харчування дітей, тому наші 
підприємства відмовились. Чи буде «Візит» самостійно це робити - 
на сьогодні питання відкрите. 
 
Москаленко В.В. – міський голова. 
-Наших батьків і нас має хвилювати одне – щоб діти харчувались. 
Сьогодні ми направили телеграму на мінсоцполітики  по ситуації, що 
склалась, оскільки саме це міністерство є відповідальним за тендери 
по харчуванню. 
 
Боровков В.В. – депутат міської ради, голова Коростенської районної 
державної адміністрації. 
-Ми з міським головою зустрічались з міністром Денисовою. Як вона 
нам пояснила, основним приводом, що наших дітей не харчували 
навесні, було рішення ради, пункт якого ми маємо відмінити. У нас 
по великому рахунку є два варіанти – або харчує «Візит», або ніхто і 
батьки отримають компенсацію. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
Перед оголошенням перерви міський голова запитав думки депутатів  щодо доцільності 
проведення фестивалю дерунів 13 вересня та  переходу загальноосвітніх закладів міста на 
шестиденний графік роботи. 
Серед аргументів, які приводились на користь проведення фестивалю, були його 
національний колорит, ідея єдності та можливість зібрати кошти на благодійну допомогу. 
Але аргументи, які заперечують ідею проведення, значно вагоміші: це морально-етичний 
аспект та питання безпеки гостей і учасників фестивалю. 
Тож, депутати зійшлися на тому, що VII Міжнародний фестиваль дерунів у 2014 році 
проводити не варто. 
Щодо другого питання виступила начальник відділу освіти Краснокутська А.В., яка 
повідомила, що так як міністерство освіти переклало прийняття рішення на місцеві органи 
влади,  це питання обговорювалось з керівниками освітніх закладів та з представниками 
батьківських комітетів. Більшість батьків висловились проти переходу на  6-деннку, 
оскільки, особливо дітей молодшого шкільного віку, нікуди буде діти. Крім того, 
більшість котелень вмонтовані в житлові масиви. Також проведений моніторинг економії 
світла – показники досить незначні. Відповідно, загальноосвітні заклади міста будуть 
працювати з а п’ятиденним навчальним  графіком. 

 
Після перерви зареєстровано 29 депутатів. 

 
13.СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  відділу   освіти   виконавчого комітету 

Коростенської міської ради на розірвання з КВТП    «Коростеньхарч» 
договорів оренди приміщень шкільних    їдалень    загальноосвітніх    
шкіл   міста  
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
14.СЛУХАЛИ: Про   надання   дозволу  відділу   освіти   виконавчого комітету   

Коростенської   міської  ради на  укладення з ТОВ «Візит» договорів 
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оренди приміщень шкільних їдалень загальноосвітніх шкіл міста  
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
15.СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу КВТП «Коростеньхарч» на  укладення з ТОВ 

«Візит» договорів оренди приміщень кафе для  організації  
харчування школярів 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
16.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КВТП «Коростеньхарч» на  стовідсоткове 

зарахування орендної плати за окреме індивідуально визначене 
майно  на розрахунковий рахунок підприємства  
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
17.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Договору  управління комунальним майном -

теплових мереж котельні, розташованої по вул.Жмаченка,46  від 
05.09.13 р.        
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
18.СЛУХАЛИ: Про  затвердження змін  до статуту КОРОСТЕНСЬКОГО  

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  «ВОДОКАНАЛ» 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
19.СЛУХАЛИ: 1Про надання дозволу на зменшення відсотку загальної кошторисної 

вартості будівництва по вул.Ольгінській №4 м.Коростень 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 28, проти 0, утримались -0 , не голосував 1 (Калінін Р.С. – заява 

додається) 
20.СЛУХАЛИ: Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства 

«Теплозабезпечення» на 2014/2015рр. (плановий період з 
01.07.2014р. до 30.06.2015р.)    
 

ДОПОВІДАЄ: Стужук С.Д. – заступник начальника управління ЖКГ. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
21.СЛУХАЛИ: Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства 

«Водоканал» на 2014 рік 
 

ДОПОВІДАЄ: Стужук С.Д. – заступник начальника управління ЖКГ. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
22.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до робочого проекту «Схема оптимізації 

теплопостачання м.Коростеня» 
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ДОПОВІДАЄ: Стужук С.Д. – заступник начальника управління ЖКГ. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
23.СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту з додатками Коростенської 

міської станції юних техніків, Коростенського будинку дитячої 
творчості, Коростенської міської станції юних натуралістів, що 
реорганізуються шляхом злиття. 
 

ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
24.СЛУХАЛИ: Про зміну назв та затвердження в новій редакції статутів навчальних 

закладів відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської 
ради  
 

ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
25.СЛУХАЛИ: Про перейменування Коростенської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №10 Житомирської області та затвердження статуту.      
 

ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
26.СЛУХАЛИ: Про  внесення  доповнень до Положення  ПРО КОМУНАЛЬНУ 

УСТАНОВУ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО 
ОБСЛУГОВУВАНЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)  МІСТА 
КОРОСТЕНЬ 

ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
27.СЛУХАЛИ: Про  нагородження нагрудним знаком ,,За заслуги перед містом”  

Гулакова Олександра Вікторовича. 
 

ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
28.СЛУХАЛИ: Про додаткові заходи безпеки з дотримання громадського спокою    
ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
29.СЛУХАЛИ: Про затвердження «Порядку надання та зміни адрес об’єктам 

нерухомого майна в місті Коростені» 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів   

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
30.СЛУХАЛИ: Про визнання окремих пунктів додатків до рішень міськвиконкому  

«Про передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам 
міста» такими, що втратили чинність 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
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містобудування та земельних ресурсів   
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
31.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо складання документів про надання права 
сервітутного землекористування земельними ділянками, розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів. 
-На профільній комісії поступила пропозиція п.2 даного рішення 
щодо надання дозволу фізичній особі-підприємцю Іскяндарову В. на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
на умовах оренди орієнтовною площею 0,0129 га для будівництва і 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Грушевського, 30 зняти 
та до вивчити, оскільки не зрозуміло що буде із зупинкою 
громадського транспорту. 

Пропонується довключити пункт щодо надання дозволу 
фізичній особі-підприємцю Бессарабову Андрію  Михайловичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
на умовах оренди орієнтовною площею 0,0011 га для будівництва і 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Грушевського, 44 міста 
Коростеня. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради зі змінами та 
доповненнями (додається) 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно  
32.СЛУХАЛИ: Про надання громадянам дозволу на складання проектів 

землеустрою щодо відведення та передачу земельних ділянок у 
власність для будівництва і обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель і споруд, будівництва індивідуальних 
гаражів, індивідуального садівництва. 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів. 
-На профільній комісії поступила пропозиція п.6, 7 щодо  надання 
гр.Костюшку С.С. дозволу на складання проекту землеустрою щодо 
відведення та передачу земельної ділянки у власність орієнтовною 
площею 0,0044 га для будівництва індивідуальних гаражів по вулиці 
Б.Хмельницького,1-Г та гр..Юркевичу О.В. надання дозволу на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу 
земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,0044 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вулиці Б.Хмельницького,1-Д 
виключити, так як не отримано погодження мешканців.  

Пропонується довключити пункт щодо надання  гр.Остапенко 
Валентині Вікторівні дозволу на складання проекту землеустрою 
щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці 
Чолівській, 6-Г  міста Коростеня. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради зі змінами та 
доповненнями (додається) 

ГОЛОСУВАННЯ: За – 28, проти 0, утримались -0 , не голосував 1 (Новицька Є.І. – заява 
додається) 
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33.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельних ділянок  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів   

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
34.СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, будівництва 
індивідуальних гаражів,  індивідуального садівництва,  ведення 
особистого селянського господарства 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів   

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
35.СЛУХАЛИ: Про  затвердження  проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок на умовах оренди   
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів   
-Пропонується довключити до даного рішення пункт 6 наступного 
змісту: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки площею 0,0006га  (кадастровий номер 
1810700000:02:001:0805) для надання в короткострокову оренду 
строком на 3 (роки) громадянці Бєловій Тетяні Федорівні цільового 
призначення - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
по вулиці Грушевського, 32  міста Коростеня 
6.1.Передати  в короткострокову оренду строком на 3 (роки)  
громадянці Бєловій Тетяні Федорівні земельну ділянку площею 
0,0006 га цільового призначення - для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вулиці Грушевського, 32 міста Коростеня. 
6.2.Встановити розмір орендної плати за використання громадянкою 
Бєловою Тетяною Федорівною вказаної земельної ділянки: 412,80 
грн. (чотириста дванадцять гривень 80 копійок) в рік; 34,40 грн. 
(тридцять чотири гривні 40 копійок) в місяць. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради з доповненням 
(додається) 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
36.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій щодо складання 

документів про надання права сервітутного землекористування 
земельними ділянками  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів   

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 28, проти - 0, утримались -0 , не голосував 1 (Заставська Н.В. – 

заява додається) 
37.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

складання документів по встановленню меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на умовах оренди 
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ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів 
-Пропонується довключити до даного рішення пункт 3 наступного 
змісту: Погодити технічну документацію із землеустрою щодо 
складання документів по встановленню меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на умовах оренди площею 0,1000 га гр. 
Вербицькій Надії Миколаївні цільового призначення – для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вулиці Жовтнева, 174-А, міста Коростень 
(кадастровий номер 1810700000:01:041:0246). 
3.1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
складання документів по встановленню меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на умовах оренди площею 0,1000 га гр. 
Вербицькій Надії Миколаївні цільового призначення – для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вулиці Жовтнева, 174-А міста Коростень. 
3.2.Передати в короткострокову оренду строком на 11 (одинадцять) 
місяців гр. Вербицькій Надії Миколаївні земельну ділянку площею 
0,1000 га цільового призначення – для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці 
Жовтнева, 174-А міста Коростень. 
3.3.  Встановити розмір орендної плати за використання земельної 
ділянки гр. Вербицькою Надією Миколаївною: 601,35 грн. (шістсот 
одна гривня 35 копійок) в рік;  50,11 грн. (п’ятдесят гривень 11 
копійок) в місяць.  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
38.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 
власність громадянам 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів   

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
39.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування Коростенському міському центру 
соціально-психологічної реабілітації дітей «Віри, Надії, Любові» 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів   

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
40.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень 

 
ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 

містобудування та земельних ресурсів   
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
41.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у власність  

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів   
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
42.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на умовах оренди Громадській 
організації Коростенське міське громадське об’єднання гаражного 
товариства «Черемушки» 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів   

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
43.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на умовах оренди ПП “Теплодар 2” 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів   

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
44.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Дубінчук І.В. та ФОП  Нікітіній І.В. на 

викуп земельної ділянки несільськогосподарського призначення у 
власність шляхом продажу 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів   

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
45.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Пісковій О.М.  на викуп земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом 
продажу 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів   

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
46.СЛУХАЛИ: Про продаж ФОП Левченку О.І. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення на якій розташований об’єкт 
нерухомого майна заявника 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів   

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
47.СЛУХАЛИ: Про припинення права користування (оренди) на земельну ділянку 

 
ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 

містобудування та земельних ресурсів   
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
48.СЛУХАЛИ: Про припинення права постійного користування Коростенському 

центру соціального захисту та реабілітації громадян похилого віку 
та надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в постійне користування Комунальній 
установі Територіальний центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) міста Коростеня 
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ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 

містобудування та земельних ресурсів   
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
49.СЛУХАЛИ: Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів   
-Пропонується довключити до даного рішення п.7 наступного 
змісту: В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди 
від 26 червня 2013 року земельної ділянки, яка надана рішенням 
двадцять четвертої сесії VI-го скликання Коростенської міської ради 
від 06 червня  2013 року в короткострокову оренду фізичній особі-
підприємцю Ходаківському Олександру Петровичу, цільове 
призначення - для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
по вулиці Кірова, 88 міста Коростеня. 
7.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-
підприємцю Ходаківському Олександру Петровичу земельної 
ділянки площею 0,0195 га цільового призначення - для  будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) місяців. 
7.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною 
особою-підприємцем Ходаківським Олександром  Петровичем  
вказаної земельної ділянки: 4006,88 грн. (чотири тисячі шість 
гривень 88 копійок) в рік; 333,91 грн. (триста тридцять три гривні 91 
копійка)  в місяць. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради з доповненням 
(додається) 

ГОЛОСУВАННЯ: За – 28, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1 (Ходаківська 
В.П. – заява додається) 
 

50.СЛУХАЛИ: Про продаж ФОП Ліньков В.О. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення на якій розташований об’єкт 
нерухомого майна заявника 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів   

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
51.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на умовах оренди ТОВ ВКП 
«ІНТЕРТРАНССТРОЙ». 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів   

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
52.СЛУХАЛИ: Інформація про підсумки консультативного опитування з питання 

перейменування вулиці Красіна на вулицю С.Кемського, яке 
відбулось 15, 16 серпня 2014 року. 
 

ІНФОРМУЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
-У березні місяці від групи депутатів надійшло звернення з 
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пропозицією перейменувати одну з вулиць нашого міста на вулицю 
С.Кемського. Проведені загальні збори громадян вул.Войкова щодо 
даного питання не отримали підтримки.  
Пропозицією ініціативної групи було перейменувати вул.Красіна 
Зважаючи на те, що кількість мешканців вул.Красіна за даними 
реєстру виборців складає 436 осіб, виконавчий комітет Коростенської 
міської ради звернувся до Громадської ради міста з проханням 
провести консультативне опитування, щоб визначити думку 
громадян. Тому 15-16 серпня в Коростені відбулося консультативне 
опитування мешканців вулиці Красіна щодо перейменування на 
вулицю С.Кемського. 
В опитуванні взяли участь 202 мешканці вулиці Красіна, з яких 187 
висловились проти перейменування, 13 – за, 2 бюлетні визнано 
недійсними.(копія протоколу додається) 
Слід відзначити, що сама виборча комісія була сформована 
безпосередньо з членів ініціативної групи по перейменуванню, 
мешканців вулиці та депутатів міської ради, жоден працівник 
виконкому в  процесі проведення опитування не був задіяний. 
 

53.СЛУХАЛИ: Про хід виконання  депутатського запиту депутата Василюка Ю.П. 
 

ДОПОВІДАЄ: Стужук С.Д. – заступник начальника управління ЖКГ. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
54.СЛУХАЛИ: Про хід виконання  депутатського запиту депутата Волківської Л.М. 

 
ДОПОВІДАЄ: Стужук С.Д. – заступник начальника управління ЖКГ. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
55.СЛУХАЛИ: Про хід виконання запиту депутата Науменка А.І. (рішення 27 сесії 

VI  скликання від 14.11.13р. №1297, рішення 29 сесії VI  скликання 
від 26.12.13р. №1349) 
 

ДОПОВІДАЄ: Стужук С.Д. – заступник начальника управління ЖКГ. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
56.СЛУХАЛИ: Про депутатський запит депутата Новицької Є.І. щодо вирішення 

питання ремонту дорожнього покриття вулиці С.Корольова 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
57.СЛУХАЛИ: Про депутатський запит депутата Новицької Є.І. щодо вирішення 

питання упорядкування торгівлі спиртними напоями в магазинах 
«Лимон» та «24 часа», що по вул.Кірова 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
 
 
 
Міський голова                                                                                      В.В.Москаленко 


