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ПРОТОКОЛ 
тридцять шостої  сесії Коростенської міської ради VІ скликання 

 
                                                                                            
                                            25 вересня  2014 року 
                                            Зал засідань міської ради. 
 
                                            Усього обрано депутатів – 50 
                                            Присутні на сесії – 31 депутат 
 
                                                                              (Список додається). 
 
В роботі сесії взяли участь: 
Депутати Житомирської обласної ради: Куницький В.І., Гордійчук В.П. 
Нелепович І.Й. – помічник-консультант депутата обласної ради Левицького А.В. 

 
Тридцять шосту 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.Зіневич С.О. – депутат міської ради. 
2.Гресь О.П.– депутат міської ради. 
3.Білошицький Ю.В.. – депутат міської ради. 
 
ГОЛОСУВАННЯ : одноголосно. 
 
2.СЛУХАЛИ: Про порядок денний сесії: 

 
І.Про стан готовності об’єктів господарського комплексу та соціальної сфери міста 

Коростеня до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 року. 
 
Доповідає: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
 
ІІ.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 рішення виконавчого комітету   Коростенської   міської    ради  № 363 
від 03.09.14 р.   
 
4.Про   зняття  з   контролю договору купівлі-продажу 
 
5.Про  внесення  змін  до   Договору  купівлі-продажу  № 963 від 22.12.11 р. нежитлової 
будівлі, медпункту по вул. Пролісковій,111 
 
6.Про скасування рішень Коростенської міської ради (тридцять  п’ята сесія  VІ скликання )  
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№ 1571,  № 1572,   № 1573 від 28.08.14 р. 
 
7.Про затвердження рішення виконавчого комітету Коростенсь кої міської ради від 
03.09.14р.№366 
 
8.Про внесення змін в додаток рішення 25 сесії Коростенської міської ради VI скликання 
від 28.08.13р. №1201 «Про затвердження оновленого складу комісії по нагородженню 
званням «Почесний громадянин міста Коростеня»  
 
9.Про визнання окремих пунктів додатків до рішень міськвиконкому  «Про передачу 
земельних ділянок у приватну власність громадянам міста» такими, що втратили чинність 
 
10.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  
 
11.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність  
 
12.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. 
 
13.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки гр. Безпальчуку О.С.  
 
14.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки гр. Князєвій О.В. 
 
15.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 
 
16.Про затвердження  проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на умовах 
оренди   
 
17.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність громадянам  

 
18.Про внесення змін до рішень 
 
19.Про поновлення договору оренди земельної  ділянки несільськогосподарського 
призначення 
20.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, рішення 35 сесії VI  
скликання від 28.08.14р. №1611) 
 
21.Про хід виконання  депутатського запиту депутата Новицької Є.І. 
 
22.Про хід виконання  депутатського запиту депутата Новицької Є.І. 
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СЛУХАЛИ: Про внесення  доповнень до порядку денного сесії. 
 
ВИСТУПИЛИ:Желєзко В.Д. – заступник голови постійної комісії з питань земельних 
ресурсів, будівництва та архітектури 
 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 
умовах оренди ПАТ «Хіммаш»  
 Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення та 
передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр. Ходаківській 
В.П. 
 Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення та 
передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр. Ходаковському 
С.І. 
 
Краснокутська А.В. – член постійної комісії міської ради з питань гуманітарної 
політики, засобів масової інформації 
 Про вннесення змін до рішення тридцять п’ятої сесії VI скликання Коростенської 
міської ради від 28.08.2014 року № 1581 «Про зміну назв та затвердження в новій редакції 
статутів  навчальних закладів відділу освіти виконавчого комітету  Коростенської міської 
ради» 
 
Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
 Про передачу на баланс ОСББ «Дружний дім» частини житлового комплексу будинку 
№3 по вул.Красіна в м.Коростень 
 
ГОЛОСУВАННЯ:одноголосно з доповненнями 
 
СЛУХАЛИ:Про регламент роботи сесії. 
 
ВИСТУПИЛИ:Москаленко В.В. – міський голова 
Щодо регламенту роботи сесії: 
По основному питанню порядку денного: Якубовський Л.П. - до 15 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 
 
1.СЛУХАЛИ: Про стан готовності об’єктів господарського комплексу та соціальної 

сфери міста Коростеня до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 
року. 
   

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. (Доповідь додається) 
ВИСТУПИЛИ: Баранівська Т.М. – голова постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, економіки та комунальної власності. (Виступ додається) 
 
Городничий П.О. – начальник КВЖРЕП №1. 
-Всі проблемні моменти по квартирах, скарги усунуті. Перебрані 
електрощити. Закуплена теплоізоляція для під’їздів . Стояки утеплені, 
двері в підвали встановлені. В під’їздах засклені вікна, хоча рами в 
більшості прийшли в негодність. На під’їздах розклеюємо 
повідомлення-попередження  про те, щоб мешканці не вмикали більше 
50% електроприладів одночасно. В цілому КВЖРЕП 1 готовий до 
зими. 
 
Москаленко В.В. – міський голова. 
-Як вирішуються питання з людьми похилого віку, 
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малозабезпеченими? 
 
Городничий П.О. 
-Зазвичай занртаються соцпрацівники. Ми питання вирішуємо. Єдине, 
коли є борги по сплаті за комунальні послуги, тоді виконати заявки є 
проблематично. 
 
Куницький В.І. – депутат обласної ради. 
-Завтра засідання Ради керівників міста і я хотів би почути там як ми 
будемо обходитись з тим об’ємом газу, що нам дадуть, технічне 
обґрунтування. На завтра доповісти скільки в приватному секторі 
заведено форсунок газових і чи можливо перевести ці печі на тверде 
паливо. Пропоную на завтра запросити керівника «Лісгоспу». 
Подумати, як забезпечити дровами людей. Часу мало, щоб узгодити ці 
питання. 
 
Гресь О.П. – депутат міської ради. 
-Я живу на селищі ДОК – там якраз газові форсунки заведені . Так от 
якраз ми та такі як ми, яким вже встановлені ліміти, економимо, часто 
тримаючи на фітилі котел, аби трохи протоплювалось. 
У мене інше питання – чи є у нас програма енергозбереження. Якийсь 
певний графік встановлення вікон є у яких навчальних закладах?. Щоб 
ми не залежали від політики, а були самодостатні. Також я пропоную 
створити такий собі кризовий штаб по цьому питанню, аби ми знали 
яка ситуація, а можливо в якомусь питанні щось і підказали. 
 
Москаленко В.В. – міський голова. 
-Енергозбереженням ми займаємось не один рік. І відповідна програма 
є. Однак, ми повинні всі разом займатись цим питанням, особливо в 
цьому році. Доведені ліміти газу приблизно на 40% менші порівняно з 
минулим роком. Якщо тиск ггазу зменшать, електричні потужності – 
звичайно, тепла ми отримаємо менше. П’ять котелень ми переводимо 
на альтернативні види палива, що дасть можливість, за підрахунками, 
зменшити споживання газу на 30%. Напевно, низька поінформованість 
призвела до того, що тривога за ситуацію, яка чекає з настанням 
холодів, не донесена до населення, не паніка, а саме тривога. Є 
питання – що у нас на паливному складі, як будуть малозабезпечені, 
наявність їх списків та готовності розмістити їх десь при потребі.  
Тому і питаємо з відповідальних служб, що будемо робити. Це 
питання буде розглянуте на Раді керівників, щоб підключити 
підприємців, керівників до цієї спільної справи. Велика надія на 
УПСЗН, яке в першу чергу має займатись цим питанням. Час ще є, 
щоб ми це упущення доопрацювали. Прошу всіх відповідально 
поставитись не лише до своїх проблем, а й до тих, хто живе поруч.. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
2.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. 
3.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до кошторису витрат міського фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2014 рік. 
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ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 

 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
4.СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконавчого комітету Коростенської   

міської    ради  № 363 від 03.09.14 р.   
 

ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
5.СЛУХАЛИ: Про   зняття  з   контролю договору купівлі-продажу 

 
ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
6.СЛУХАЛИ: Про  внесення  змін  до   Договору  купівлі-продажу  № 963 від 

22.12.11 р. нежитлової будівлі, медпункту по вул. Пролісковій,111 
 

ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосною. 
7.СЛУХАЛИ: Про скасування рішень Коростенської міської ради (тридцять  п’ята 

сесія  VІ скликання )  № 1571,  № 1572,   № 1573 від 28.08.14 р. 
ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
8.СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконавчого комітету Коростенсь кої 

міської ради від 03.09.14р.№366 
 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
9.СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток рішення 25 сесії Коростенської міської 

ради VI скликання від 28.08.13р. №1201 «Про затвердження 
оновленого складу комісії по нагородженню званням «Почесний 
громадянин міста Коростеня» 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
10.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, 
містобудування та земельних ресурсів   

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
11.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  
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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. 
12.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   

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
13.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   

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
14.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки гр. Безпальчуку О.С.  
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
15.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки гр. Князєвій О.В. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
16.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 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 30, проти – 0, утрималось -0, не голосував – 1 (Трибушко С.В. – 

заява додається) 
17.СЛУХАЛИ: Про затвердження  проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок на умовах оренди   
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
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18.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. 

 
19.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. 
20.СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної  ділянки 

несільськогосподарського призначення 
 

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

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

ділянки на умовах оренди ПАТ «Хіммаш»  
 

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

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

відведення та передачу земельної ділянки у власність для 
індивідуального садівництва гр. Ходаківській В.П. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 30, проти – 0, утрималось -0, не голосував – 1 (Ходаківська В.П.. – 

заява додається) 
23.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення та передачу земельної ділянки у власність для 
індивідуального садівництва гр. Ходаковському С.І. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
24.СЛУХАЛИ: Про вннесення змін до рішення тридцять п’ятої сесії VI скликання 

Коростенської міської ради від 28.08.2014 року № 1581 «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.  
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25.СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс ОСББ «Дружний дім» частини житлового 
комплексу будинку №3 по вул..Красіна в м.Коростень 
 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
26.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, рішення 35 сесії VI  скликання від 28.08.14р. 
№1611) 
 

ДОПОВІДАЄ: Мартинюк В.М. – начальник управління ЖКГ. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
27.СЛУХАЛИ: Про хід виконання  депутатського запиту депутата Новицької Є.І. 

 
ДОПОВІДАЄ: Мартинюк В.М. – начальник управління ЖКГ. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
28.СЛУХАЛИ: Про хід виконання  депутатського запиту депутата Новицької Є.І. 

 
ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
ВИСТУПИЛИ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови. 

(Проінформував депутатів міської ради про міжнародний громадський 
рух «Аллатра», за підтримки якого встановлюється фонтан в центрі 
міста, відкриття якого заплановано на 12 жовтня., та заходи, які будуть 
проводитись цього дня.) 
 
Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
(Подякував депутатам міської ради та підприємцю Тищенку С. за 
надані кошти, які були передані секретарем міської ради та 
начальником відділу ІКЗ під час перебування у м.Львові 
безпосередньо коростенцю Мейнаровичу Олегу Миколайовичу, 1974 
року народження, який під час участі в зоні АТО біля с.Міусинська 
Луганської області отримав тяжке поранення. На утриманні має двох 
дітей.  
Ще раз наголосив депутатам та присутнім, що збір коштів на 
протезування нижньої правої кінцівки та лікування триває. 
Відповідний рахунок відкритий на ім’я дружини – розміщений на сайті 
міської ради.)      

 
 
 
Міський голова                                                                                                 В.Москаленко 


