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ПРОТОКОЛ 
тридцять сьомої  сесії Коростенської міської ради VІ скликання 

 
                                                                                            
                                            06 листопада  2014 року 
                                            Зал засідань міської ради. 
 
                                            Усього обрано депутатів – 50 
                                            Присутні на сесії – 39 депутатів 
 
                                                                              (Список додається). 
 
В роботі сесії взяли участь:  
Арешонков В.Ю. – перший заступник голови Житомирської обласної ради. 
Депутати Житомирської обласної ради: Бондарчук Ю.С., Левицький А.В., Гордійчук В.П. 
Нелепович І.Й. – помічник-консультант депутата обласної ради Левицького А.В. 

 
Тридцять сьому 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.Желєзко В.Д. – депутат міської ради. 
2.Волківський А.М.– депутат міської ради. 
3.Науменко А.І. – депутат міської ради. 
 
ГОЛОСУВАННЯ : одноголосно. 
 
2.СЛУХАЛИ: Про порядок денний сесії: 

 
І.Заслуховування повідомлення депутата Коростенської міської ради VІ скликання про 

роботу в раді, виконання депутатських повноважень. 
 

Інформує: Зінюк О.А. - депутат Коростенської міської ради 
по одномандатному мажоритарному виборчому округу №3.  

 
ІІ.Про затвердження загальноміських програм. 
 

Назва питання 
 

1.Про затвердження загальноміських програм на 2015-2017 роки:   
 
1.1.Загальноміська програма по підтримці розвитку малого підприємництва в місті 

Коростені на 2015-2017 роки. 
 
1.2.Загальноміська програма залучення інвестицій та просування позитивного 

іміджу міста Коростеня на 2015-2017 роки. 
 
1.3.Загальноміська програма управління об’єктами комунальної власності в місті 
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Коростені на 2015 - 2017 роки. 
 
1.4.Загальноміська програма по реалізації Стратегічного плану розвитку міста  

Коростеня  на 2015-2017 роки . 
 
1.5.Загальноміська Програма створення міської автоматизованої інформаційної 

системи на 2015-2017 роки .  
 

2.Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства міста Коростеня на 2015 - 2019 роки» 
 
3.Про внесення змін до інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» 
на 2014 рік 
 
4.Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 
2015 рік. 
 

5.Про затвердження міської програми розвитку позашкільної освіти до 2017 року  
 
6.Про внесення змін до рішення вісімнадцятої cесії VI скликання від 18.10.2012 р. №867 
«Про затвердження Міської комплексної програми «Турбота» на 2013-2017 роки» 
 

 
ІІІ.Питання міського бюджету, комунальної власності, земельних відносин, різне. 

 
Назва питання 

1.Про затвердження звіту про виконання міського  бюджету за 9 місяців  2014 року 
 
2.Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради 
 
3.Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік 
 
4.Про внесення змін до кошторису витрат міського фонду охорони навколишнього 
природного середовища на 2014 рік 
 
5.Про внесення змін до кошторису цільового фонду соціально-економічного і 
культурного  розвитку міста „Коростень мій” 
 
6.Про скасування рішення Коростенської міської ради (сорок четверта сесія  V скликання)  
№ 5 від 07.10.10 р. 
 
7.Про внесення змін  до рішення Коростенської міської ради  (двадцять дев’ята  сесія  VІ 
скликання)  № 1306 від 26.12.13 р.  та  до рішення  Коростенської   міської  ради    
(тридцять  п’ята  сесія  VІ скликання)  № 1565 від 28.08.14 р. 
 
8.Про внесення змін до рішення сесії Коростенської міської ради  № 13 від 18.12.08р. в 
частині уточнення  загальної орендованої площі нежитлового приміщення   першого  
поверху  правого крила  дитячої   поліклініки  по вул. Грушевського, 7 
 
9.Про внесення змін до рішення Коростенської міської  ради (тридцять четверта сесія VІ 
скликання) № 1532 від 03.07.14 р. 
 
10.Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради 
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на звільнення від сплати комунальних послуг об’єднання громадян хокейного клубу 
„Політехнік” , який орендує приміщення спортивного залу навчально-виховного 
комплексу „Школа-гімназія № 12” 
 
11.Про   зняття  з   контролю договору купівлі-продажу. 
      
12.Про затвердження доповнення до плану діяльності Коростенської міської ради та її 
виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік. 
 
13.Про   надання  дозволу   Коростенському    комунальному підприємству  „Водоканал ”  
на  відкриття  кредиту  на умовах овердрафту в Житомирській обласній дирекції АТ „ 
Райффайзен Банк Аваль ” 
 
14.Про затвердження оновленого складу міської комісії по контролю за дотриманням 
правил пасажирських перевезень перевізниками в місті Коростені   
 
15.Про  затвердження  змін у структурі  апарату управління виконавчих органів міської 
ради 
 
16.Про визнання окремих пунктів додатків до рішень міськвиконкому  «Про передачу 
земельних ділянок у приватну власність громадянам міста» такими, що втратили 
чинність 
 
17.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  
 
18.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність  
 
19.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. 
 
20.Про надання дозволу на складання проекту щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування комунальному підприємству «Теплозабезпечення».  

21.Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у постійне користування РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ СВЯТО-ІЛЛІНСЬКОЇ 
ПАРАФІЇ ОВРУЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 
 
22.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 
 
23.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність громадянам  
 
24.Про поновлення договору оренди земельної  ділянки несільськогосподарського 
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призначення 
 
25.Про затвердження технічної документації щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування земельною ділянкою Барановському В.М. 
 
26.Про продаж ФОП Гонгало В.С. земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення на якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 
 
27.Про продаж ФОП Косу В.О. земельної ділянки несільськогосподарського призначення 
на якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 
 
28.Про продаж ФОП Волковій А.Й. земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення на якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 
 
29.Про продаж ФОП Пісковій О.М. земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення на якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 
 
30.Про внесення змін до рішень 
 
31.Про відмову в наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення та 
передачу земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлових 
будинків, господарських будівель і споруд по вулиці Котовського, 27 міста Коростень 
громадянину Вакульчуку О.І. 
 
32. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо складання документів на умовах оренди для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр.Баранівському 
А.Є. 
 
33.Про надання дозволу Публічному акціонерному товариству «Коростенський 
машинобудівний завод» на проведення інвентаризації земельних ділянок переданих у 
постійне користування. 
 
34.Про затвердження Положення  про відведення  земельних  ділянок для будівництва і 
обслуговування житлових будинків на території м.Коростеня військовослужбовцям, які 
беруть участь у проведенні антитерористичної  операції 
 
35.Про затвердження  Порядку передачі земельних ділянок у власність фізичним особам у 
м. Коростені 
 
36.Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коростень» Книшу Михайлу 
Миколайовичу 
 
37.Про зняття з контролю рішень Коростенської міської ради 
 
38.Про  депутатський запит депутата Дідківського В.М. 
 
39.Про  депутатський запит депутата Зінюка О.А. 
 

 
СЛУХАЛИ: Про внесення  доповнень до порядку денного сесії. 
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ВИСТУПИЛИ:Абрамович В.С.– голова постійної комісії з питань земельних ресурсів, 
будівництва та архітектури 
 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 
умовах оренди ФОП Бессарабову А.М. 
 
Волківський А.М. – голова постійної комісії з питань соціального захисту, охорони 
здоров’я та екології 
 Про затвердження Порядку надання пільг на оплату за житлово-комунальні послуги 
учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих під час 
участі в антитерористичній операції 
ГОЛОСУВАННЯ:одноголосно з доповненнями 
 
СЛУХАЛИ:Про регламент роботи сесії. 
ВИСТУПИЛИ:Москаленко В.В. – міський голова 
Щодо регламенту роботи сесії: 
По основному питанню порядку денного: Зінюк О.А.  - 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 повідомлення депутата Коростенської міської ради VІ 

скликання про роботу в раді, виконання депутатських повноважень. 
   

ДОПОВІДАЄ: Зінюк О.А. - депутат Коростенської міської ради по 
одномандатному мажоритарному виборчому округу №3. (Інформація 
додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
2.СЛУХАЛИ: Про затвердження загальноміських програм на 2015-2017 роки:   

 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
3.СЛУХАЛИ: Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства міста Коростеня на 2015 - 2019 роки» 
 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
4.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до інвестиційної програми комунального 

підприємства «Водоканал» на 2014 рік 
 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
5.СЛУХАЛИ: Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства 

«Водоканал» на 2015 рік 
 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
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6.СЛУХАЛИ: Про затвердження міської програми розвитку позашкільної освіти на 
період 2015- 2019 роки. 

ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
7.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення вісімнадцятої cесії VI скликання від 

18.10.2012 р. №867 «Про затвердження Міської комплексної 
програми «Турбота» на 2013-2017 роки» 
 

ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
8.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського  бюджету за 9 

місяців  2014 року. 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління. 

 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
9.СЛУХАЛИ: Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради. 

 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
10.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. 
11.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. 
12.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до кошторису цільового фонду соціально-

економічного і культурного  розвитку міста „Коростень мій” 
 

ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
13.СЛУХАЛИ: Про скасування рішення Коростенської міської ради (сорок четверта 

сесія  V скликання)  № 5 від 07.10.10 р. 
 

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

(двадцять дев’ята  сесія  VІ скликання)  № 1306 від 26.12.13 р.  та  до 
рішення  Коростенської   міської  ради    (тридцять  п’ята  сесія  VІ 
скликання)  № 1565 від 28.08.14 р. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
15.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії Коростенської міської ради  № 13 

від 18.12.08р. в частині уточнення  загальної орендованої площі 
нежитлового приміщення   першого  поверху  правого крила  дитячої   
поліклініки  по вул. Грушевського, 7 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
16.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Коростенської міської  ради (тридцять 

четверта сесія VІ скликання) № 1532 від 03.07.14 р. 
 

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

Коростенської міської ради на звільнення від сплати комунальних 
послуг об’єднання громадян хокейного клубу „Політехнік” , який 
орендує приміщення спортивного залу навчально-виховного 
комплексу „Школа-гімназія № 12” 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИСТУПИЛИ: Краснокутська А.В. – начальник відділу освіти. 

-Не співпрацює керівник «Політехнік» з керівництвом школи в 
питанні приведення до порядку приміщення, де проходять 
тренування. 
Москаленко В.В. – міський голова. 
-Він робить гарну справу для наших дітей, які не всі добре 
забезпеченні. Однак умови навчального закладу треба виконувати. 
Тому слід розмовляти та домовлятись з керівником. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 34, проти – 5, утрималось -0. 
18.СЛУХАЛИ: Про   зняття  з   контролю договору купівлі-продажу. 

 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
19.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: Одноголосно. 
20.СЛУХАЛИ: Про   надання  дозволу   Коростенському    комунальному 

підприємству  „Водоканал ”  на  відкриття  кредиту  на умовах 
овердрафту в Житомирській обласній дирекції АТ „ Райффайзен 
Банк Аваль ” 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
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ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
21.СЛУХАЛИ: Про затвердження оновленого складу міської комісії по контролю за 

дотриманням правил пасажирських перевезень перевізниками в місті 
Коростені   
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
22.СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку надання пільг на оплату за житлово-

комунальні послуги учасникам антитерористичної операції, членам 
їх сімей та членам сімей загиблих під час участі в антитерористичній 
операції 
 

ДОПОВІДАЄ: Єсін І.В. – начальник управління праці та соціального захисту 
населення.  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
23.СЛУХАЛИ: Про  затвердження  змін у структурі  апарату управління виконавчих 

органів міської ради 
ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконавчого комітету 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
24.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.  
25.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   

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 38, проти – 0, утрималось -0, не голосував – 1 (Головійчук О.С. – 

заява додається) 
26.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. 
27.СЛУХАЛИ: Про надання громадянам дозволу на складання проектів 

землеустрою щодо відведення та передачу земельних ділянок у 
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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. 
28.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання проекту щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування комунальному 
підприємству «Теплозабезпечення».  
 

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

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

відведення земельної ділянки у постійне користування РЕЛІГІЙНІЙ 
ГРОМАДІ СВЯТО-ІЛЛІНСЬКОЇ ПАРАФІЇ ОВРУЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
30.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 – 37, проти – 0, утрималось -0, не голосував – 1 (Трибушко С.В.– 

заява додається) 
31.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. 
32.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. 
33.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації щодо складання 
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документів про надання права сервітутного землекористування 
земельною ділянкою Барановському В.М. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
34.СЛУХАЛИ: Про продаж ФОП Гонгало В.С. 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  
35.СЛУХАЛИ: Про продаж ФОП Косу 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. 
36.СЛУХАЛИ: Про продаж ФОП Волковій А.Й. 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.  
37.СЛУХАЛИ: Про продаж ФОП Пісковій О.М. 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. 
38.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: За – 37, проти – 0, утрималось -0, не голосував – 2 (Заставська Н.В., 

Желєзко В.Д. – заяви додаються) 
39.СЛУХАЛИ: Про відмову в наданні дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення та передачу земельних ділянок у власність для 
будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 
будівель і споруд по вулиці Котовського, 27 міста Коростень 
громадянину Вакульчуку О.І. 
 

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. 
40.СЛУХАЛИ: Про відмову в наданні дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо складання документів на умовах 
оренди для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд гр.Баранівському А.Є. 
 

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 Публічному акціонерному товариству 

«Коростенський машинобудівний завод» на проведення 
інвентаризації земельних ділянок переданих у постійне 
користування. 
 

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

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

ділянки на умовах оренди ФОП Бессарабову А.М.  
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
43.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення  про відведення  земельних  ділянок 

для будівництва і обслуговування житлових будинків на території 
м.Коростеня військовослужбовцям, які беруть участь у проведенні 
антитерористичної  операції 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИСТУПИЛИ: Микитчук О.Ф. подякував від бійців 30 бригади депутатам міської 

ради, міському голові, підприємцям за допомогу та вніс пропозицію 
довключити пункт по виділенню земельних ділянок для садівництва, 
гаража, оскільки можливо використали своє право на земельну 
ділянку під індивідуальне будівництво. 
Вигівський В.В. 
-Дія даного Положення не поширюється на земельні ділянки, які 
можуть бути сформовані серед існуючої забудови, та ділянки, які 
формуються за рахунок земель, які перебувають у фактичному 
користування інших осіб. В положенні  мова йде про житлові 
масиви, які будуть забудовуватись колективно. Якщо є така потреба 
можна прописати. Однак у нас немає в планах будівництва 
гаражного кооперативу.  
Гресь О.П. 
-За даними військкомату у нас 169 чоловік учасників АТО, дехто 
призваний, проходить службу, а довідку не отримає, як бути в 
такому випадку? 
Вигівський В.В.  
-У Постанові Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року 



 

 12 

№ 413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника 
бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь 
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» 
прописано, що навіть волонтери мають право на цю довідку. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
ВИСТУПИЛИ: Стужук В.М. 

-Прошу допомогти депутату міської ради Микитчуку О.Ф., який 
мобілізований і вже 8 місяців знаходиться на Сході, вирішити 
питання отримати кадастровий номер на земельну ділянку. 
Вигівський В.В. 
-Вся затримка в тому, що справа розглядається в суді за позовом 
сусіда – відповідно слід почекати  рішення суду. 

44.СЛУХАЛИ: Про затвердження  Порядку передачі земельних ділянок у власність 
фізичним особам у м. Коростені. 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИСТУПИЛИ: Головійчук О.С. – депутат міської ради. 

-Я пропонував на комісії поставити на поіменне голосування, щоб 
коростенці знали, хто як голосував. Це положення, як зняття 
депутатської недоторканості. Я запрошую до співпраці і 
проголосувати «ЗА». 
Абрамович В.С. – депутат міської ради. 
-Це не перша спроба розробити таке положення. Я два скликання 
депутат міської ради, голова земельної комісії, видано 100 ділянок, а 
збудований малий відсоток.  
Дідківський В.М. – депутат міської ради. 
-Не згоден з п.2.8 а,б), п.2.10 ми порушуємо Конституцію. 
Кіт Р.О. – депутат міської ради. 
-Відсутність комунікацій – основна причина чому не ведеться 
будівництво. Внести в договір такі положення, що обумовлюють 
наявність комунікацій, доріг. 
Бафадаров Ю.Б. – депутат міської ради. 
-Всі мають право по конституції, а скористались цим правом не всі. 
Пропоную у фракціях обговорити  це Положення,  доопрацювати, 
пропозиції зібрати. 
Боровков В.В. – депутат міської ради. 
-Всі комунікації за рахунок забудовників, я так зрозумів. Потім 
умови не виконанні – людина втрачає земельну ділянку. Пропоную 
доопрацювати. 
Гресь О.П. – депутат міської ради. 
-Потрібно впорядковувати земельні ділянки. Але можливості у 
людей різні, земельна ділянка в болоті, зарослях. Зберіть людей, 
покажіть кожного ділянку, нехай створять кооператив, заплатять за 
роботу. Я не згоден з цим положенням. 
Москаленко В.В. 
-Довивчити це питання до наступної сесії, опрацювати в комісіях. 
  

ВИРІШИЛИ: Довивчити питання в постійних комісіях, доопрацювати документ та 
винести на розгляд сесії міської ради.  

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
ВИСТУПИЛИ: Чайковський Ігор Олегович – заступник командира батальйону 
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«Донбас» ( У своєму виступі звернув увагу на проблему кінотеатру 
«Жовтень» та звернувся до депутатів з проханням докласти зусиль та 
повернути приміщення в комунальну власність  міста. А також 
висловив свою думку щодо Порядку передачі земельних ділянок у 
власність фізичним особам та порадив депутатам приймати даний 
документ.) 

45.СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коростень» 
Книшу Михайлу Миколайовичу 
 

ДОПОВІДАЄ: Москаленко В.В. – міський голова. –надійшло подання від колективу 
ЗОШ №1 щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста 
Коростень» Книшу Михайлу Миколайовичу – молодому спортсмену, 
вихованцю першої школи. Книш Михайло в свої 31 - майстер спорту 
міжнародного класу, одинадцятиразовий чемпіон України з бігу на 
400 метрів, та естафетного бігу 4х400 метрів. Триразовий 
рекордсмен України. Переможець Кубку Європи 2004 року, 
бронзовий призер командного чемпіонату Європи 2010 року в місті 
Бергені (Норвегія). Учасник чотирьох чемпіонатів світу: Хельсінки – 
2006 рік, Москва – 2006 рік, Стамбул – 2012 рік, Москва – 2013 рік. 
Учасник XXVIII Олімпійських ігор в Афінах 2004 року та XXIX 
Олімпійських ігор в Пекіні 2008 року.  
Перед виступами пропонується переглянути сюжет ТО 
«КоростеньМедіа» про Книша Михайла  
 

ВИСТУПИЛИ: Черних О.М. – начальник відділу сім’ї, молоді, фізичної культури та 
спорту, Степанюк Ф.Г. – вчитель ЗОШ№1, Медведчук В.В. – 
тренер Коростенської ДЮСШа, які у своїх виступах наголосили, що 
кандидатура  Михайла Книша є гідною цього  почесного звання . 
 

Москаленко В.В. – міський голова 
-Оскільки розгляд даного питання передбачає процедуру таємного голосування, нам 
необхідно затвердити  склад лічильної комісії в кількості не менше трьох депутатів. 

 
Пропоную доручити  виконати функції лічильної комісії обраному секретаріату. 

Голосування: одноголосно. 
 
Прошу представників лічильної комісії отримати матеріали для проведення голосування 
(бланки протоколів, список депутатів, бюлетені, порядок проведення таємного 
голосування, скриньку для голосування) 

 
Голосування буде проходити в кабінетах №№ 13 та 14. 
Бюлетені будуть видаватись біля входу в 13 кабінет. 
В кабінеті №13 депутати по черзі голосуватимуть після чого в 14 кабінеті опустять 
бюлетень в урну для голосування. 
Оголошую перерву на 30 хв. для проведення таємного голосування. 

            
Прошу всіх депутатів взяти участь у голосуванні. 

      
Після закінчення голосування . 
      

Москаленко В.В. – міський голова. 
-Слово для оголошення результатів таємного голосування надається голові  лічильної 
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комісії Желєзку В.Д. 
 
Желєзко В.Д. – депутат міської ради, голова лічильної комісії. 
(Оголосив результати голосування). Матеріали додаються  
Москаленко В.В. – міський голова.              
-Результати голосування потрібно затвердити рішенням міської ради.  
 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
Після перерви зареєстровано 29 депутатів (список додається) 

 
46.СЛУХАЛИ: Про зняття з контролю рішень Коростенської міської ради 

 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 

Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
47.СЛУХАЛИ: Про  депутатський запит депутата Дідківського В.М. на звернення 

автоперевізників, що курсують по маршруту №3 «Залізничний 
вокзал – Чигирі» щодо вирішення питання вирізки зарослів понад 
дорогою, які є загрозою для безпечного руху транспорту. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно  
48.СЛУХАЛИ: Про  депутатський запит депутата Зінюка О.А. щодо вирішення 

проблеми теплопостачання будинків, що по вулиці Гастелло 
16,18,20, Ш.Алейхема, 100, 102/14, 2 провулку К.Маркса,5. 
 

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


