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ПРОТОКОЛ 
тридцять восьмої  сесії Коростенської міської ради VІ скликання 

 
                                                                                            
                                            18 грудня 2014 року 
                                            Зал засідань міської ради. 
 
                                            Усього обрано депутатів – 50 
                                            Присутні на сесії – 40 депутатів 
 
                                                                              (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 восьму 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.Загоровський Ю.Г. – депутат міської ради. 
2.Ходаківська В.П.– депутат міської ради. 
3.Харакоз Н.В. – депутат міської ради. 
 
ГОЛОСУВАННЯ : одноголосно. 
 
2.СЛУХАЛИ: Про порядок денний сесії: 

 
І.Про затвердження Стратегічного плану розвитку міста Коростеня до 2025 року.  
 
Доповідає: Ясинецький О.А. -  заступник міського голови. 

 
ІІ.Інформація  про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського 
порядку в  місті Коростені. 

 
Інформує: Жміда І.О. – начальник Коростенського МВ УМВС в Житомирській області. 
 
ІІ.Питання міського бюджету, комунальної власності, земельних відносин, різне. 

 
Назва питання 

 1.Про затвердження  договору про спільну діяльність та співпрацю між  містом Коростень 
та містом Слов’янськ 
 
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 
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5.Про затвердження плану діяльності Коростенської міської ради та її виконавчого комітету 
з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік 
 
6.Про   затвердження  переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації 
в 2015 році 
 
7.Про надання згоди на безоплатне прийняття  в комунальну власність територіальної 
громади  міста Коростеня реконструйовані електромережі вуличного освітлення, що 
належать ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»  з послідуючою  передачею на баланс 
Комунальному виробничо-господарському підприємству 
 
8.Про  скасування рішення Коростенської міської ради    (тридцята   сесія  VІ  скликання)   
№ 1356 від 28.01.14 р., рішення  Коростенської  міської ради   (вісімнадцята  сесія  VІ 
скликання) № 864 від 18.10.12 р.   та  про внесення змін до рішення Коростенської   міської    
ради    ( друга  сесія VІ скликання) № 13 від 09.12.10 р. 
 
9.Про внесення змін до Договору купівлі-продажу № 1984   від  09.09.10 р.   нежилого  
приміщення  по вул. Шолом-Алейхема,10/2 
 
10.Про внесення змін до Договору купівлі-продажу  № 8570 від 09.10.08 р. нежитлового 
приміщення по вул. Сосновського,50 
 
11.Про   зняття  з   контролю договору купівлі-продажу 
 
12.Про   надання  дозволу  Комунальному виробничо-господарському підприємству на 
продаж підмітальної машини «Кarcher КМR 1250В»  
 
13.Про   надання  дозволу  Коростенському міському центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді на списання основних засобів 
 
14.Про   надання  дозволу  комунальній установі Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) м. Коростень на списання основних засобів 
 
15.Про надання  дозволу  комунальному виробничому житловому ремонтно-
експлуатаційному підприємству № 1 на списання основних засобів 
 
16.Про надання дозволу  комунальному виробничому житловому  ремонтно-
експлуатаційному підприємству №2 на списання заборгованості по орендній платі 
Коростенської міської партійної організації «Сильна Україна» 
 
17.Про надання дозволу на списання проектно-кошторисної документації з балансу 
управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської 
міської ради 
 
18.Про надання дозволу  комунальному виробничому житловому  ремонтно-
експлуатаційному підприємству № 2 на списання  безнадійної заборгованості  
 
19.Про надання дозволу  комунальному виробничому житловому  ремонтно  - 
експлуатаційному підприємству № 1 на списання  безнадійної заборгованості 
 
20.Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
на списання  безнадійної заборгованості  
 
21.Про включення 2 провулку Сосновського до затвердженого списку вулиць міста 
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22.Про надання дозволу  на зменшення відсотку від загальної кошторисної  вартості 
будівництва по вул. Ж. Кудакова,2-В в м. Коростені 
 
23.Про план роботи  Коростенської міської ради на І півріччя 2015 року 
 
24.Про затвердження розпорядження міського голови від 20.11.2014 року №278 «Про 
нагородження Грамотою Коростенської міської ради з нагоди Дня місцевого 
самоврядування» 
 
25.Про визнання окремих пунктів додатків до рішень міськвиконкому  «Про передачу 
земельних ділянок у приватну власність громадянам міста» такими, що втратили чинність 
 
26.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  
 
27.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність  
 
28.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки гр. Майструку Р.В.  
 
29.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 
користування Відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради 
 
30.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах 
оренди ФОП Грищенку А.В.  
 
31.Про передачу  земельної  ділянки  на  умовах  оренди  ФОП Жолдаку В.М.  
 
32.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
громадянам для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд, індивідуального садівництва 
 
33.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо складання документів 
по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди 
 
34.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність громадянам 
 
35.Про внесення змін до рішень 
 
36.Про поновлення договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення 
 
37.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. 
   
38.Про надання дозволу гр. Вигівському Ю.В. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу 
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39.Про хід виконання депутатського запиту депутата Дідківського В.М. 
 
40.Про хід виконання депутатського запиту депутата Зінюка О.А. 
       
41.Про запит депутата Волошенко В.М. 
 
42.Про запит депутата Волківської Л.М. 
                    

 
СЛУХАЛИ: Про внесення  доповнень до порядку денного сесії. 
 
ВИСТУПИЛИ: Абрамович В.С. – голова постійної комісії з питань земельних ресурсів, 
будівництва та архітектури 

 В рішення «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо складання 
документів по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах 
оренди» добавлено пункт щодо складання документів по встановленню меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди громадянці Данюк Галині Іванівні.  

 
Гресь О.П. – заступник голови комісії з питань законності, правопорядку, прав людини, 
розвитку громади, депутатської діяльності та етики 
 Про звернення депутатів Коростенської міської ради VI скликання щодо утиску прав 
соціально-незахищених верств населення. 
 
ГОЛОСУВАННЯ:одноголосно з доповненнями 
 
СЛУХАЛИ:Про регламент роботи сесії. 
 
ВИСТУПИЛИ:Москаленко В.В. – міський голова 
Щодо регламенту роботи сесії: 
По основному питанню порядку денного: Ясинецький О.А. - до 20  хв; Жміда І.О. - до 20 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. 
 
СЛУХАЛИ: Москаленко В.В. – міський голова 

Указом Президента України Петра Порошенка 21 листопада 2014 року за громадянську 
мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод 
людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності 
Сергію Олександровичу Кемському посмертно присвоєно звання Герой України з 
удостоєнням ордена "Золота Зірка". 

Народився 15 листопада 1981 року у місті Керч Автономної Республіки Крим. Закінчив 
філософський факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, де 
здобув ступінь магістра політології. 

 З 2007 року мешкав у місті Коростень Житомирської області. Працював аналітиком 
Інституту політичних та економічних ризиків і перспектив, писав статті для "Української 
правди", газети "День" та інших видань, перекладав з англійської. Був засновником та 
адміністратором ресурсу "Кооперативний рух". 

Дуже любив Україну, її культуру та історію, був справжнім патріотом своєї 
Батьківщини, відчував біль своєї держави, вболівав за її долю, підтримував її в боротьбі за 
свободу, прагнув їй добра та кращого майбутнього, мав активну громадянську позицію, не міг 
миритися з безправ'ям та соціальною несправедливістю, був готовий віддати заради рідної 
землі найцінніше – своє життя.  

 Починаючи з листопада 2013 року часто приїздив на Майдані Незалежності у Києві, де 
був активним учасником Революції гідності. Був прихильником ненасильницького спротиву. 
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Допомагав у створенні організацій взаємодопомоги у Коростені та на Майдані у Києві. На 
масовому київському мітингу 1 грудня 2013 року йшов у колоні профспілкових і 
правозахисних активістів з плакатом проти міліцейського свавілля. Про завдання Майдану як 
постійного інструменту прямої демократії та громадського контролю написав 19 грудня 2013 
року в статті "Чуєш, Майдане?". 20 лютого 2014 року загинув на вулиці Інститутській у Києві 
внаслідок вогнепального поранення, куля снайпера влучила у шию. Похований у селищі 
міського типу Яблунець Ємільчинського району Житомирської області. 
 

Пропоную вшанувати хвилиною мовчання пам’ять Героя України Сергія Кемського. 
 

ВИСТУПИЛИ: Кемська Тамара Гаврилівна - мати Героя (У своєму виступі 
зазначила, що розбудову держави слід починати з себе, зі своєї душі, адже люди почали 
втрачати духовність. Висловила побажання  встановити меморіал захисникам, загиблим 
підчас громадянської війни, у роки Великої Вітчизняної війни, на Майдані, в АТО в центрі 
міста. Закликала всіх небайдужих долучитись до справи створення такого меморіалу.) 
     
1.СЛУХАЛИ: Про затвердження Стратегічного плану розвитку міста Коростеня до 

2025 року.  
  

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

ВИСТУПИЛИ: Боровков В.В.  
-Чому ми приймаємо стратегічний план на 10 років? 
Ясинецький О.А. 
-Коли формувались завдання і цілі, вони розраховувались на 10 років. 
Реально виконати за 5-7 років. Події в державі не дуже сприяють 
будувати довгострокові цілі. В процесі будуть корективи, крім того 
будуть коригуватися і терміни. 
Москаленко В.В. 
-Проблем достатньо багато, однак потрібно ставити цілі та прагнути їх 
виконувати. Спільна стратегія – об’єднує. 
Орищенко П.П. 
-Чи не розглядається питання винесення ринку за межі міста. 
Ясинецький О.А.  
-Стратегічний план будувався на потребах і пропозиціях коростенців. 
Ринок – це не проблема для наших людей. 
Боровков В.В. 
-По досвіду реалізації попереднього стратегічного плану не все було 
виконано, хоча чітко все було визначено. Зараз найбільш важливо - 
щорічне коригування плану. Роль громадського контролю 
враховуючи, раз у півроку – про хід виконання з метою коригування. 
Особливу увагу приділити промисловим зонам, які не 
використовуються. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
2.СЛУХАЛИ: Інформація  про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони 

громадського порядку в  місті Коростені. 
 

ДОПОВІДАЄ: Жміда І.О. – начальник Коростенського МВ УМВС в Житомирській 
області. (Інформація додається) 

ВИСТУПИЛИ: Харакоз Н.В. 
-Чи є проблема у місті  вживання спайсі (курильних сумішей). 
Жміда І.О. 
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-По місту Коростеню вона не актуальна. Є випадки, були проведені 
заходи. Порушили кримінальні справи. Є випадки розповсюдження у 
місті метадону, що стоїть більш гостро. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
3.СЛУХАЛИ:  Про затвердження  договору про спільну діяльність та співпрацю між  

містом Коростень та містом Слов’янськ 
 

ДОПОВІДАЄ: Москаленко В.В. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
4.СЛУХАЛИ: Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради. 

 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
5.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. 
6.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 
7.СЛУХАЛИ: Про затвердження плану діяльності Коростенської міської ради та її 

виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 
2015 рік. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
8.СЛУХАЛИ: Про   затвердження  переліку об’єктів комунальної власності, що 

підлягають приватизації в 2015 році. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
9.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття  в комунальну власність 

територіальної громади  міста Коростеня реконструйовані 
електромережі вуличного освітлення, що належать ПАТ «ЕК 
«Житомиробленерго»  з послідуючою  передачею на баланс 
Комунальному виробничо-господарському підприємству. 
 

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

сесія  VІ  скликання)   № 1356 від 28.01.14 р., рішення  Коростенської  
міської ради   (вісімнадцята  сесія  VІ скликання) № 864 від 18.10.12 р.   
та  про внесення змін до рішення Коростенської   міської    ради    
(друга  сесія VІ скликання) № 13 від 09.12.10 р. 
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ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
11.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Договору купівлі-продажу № 1984   від  09.09.10 

р.   нежилого  приміщення  по вул. Шолом-Алейхема,10/2. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
12.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Договору купівлі-продажу  № 8570 від 09.10.08 

р. нежитлового приміщення по вул. Сосновського,50. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
13.СЛУХАЛИ: Про   зняття  з   контролю договору купівлі-продажу. 

 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
14.СЛУХАЛИ: Про   надання  дозволу  Комунальному виробничо-господарському 

підприємству на продаж підмітальної машини «Кarcher КМR 1250В». 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Рішення зняти, довивчити 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
15.СЛУХАЛИ: Про   надання  дозволу  Коростенському міському центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді на списання основних засобів. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Рішення зняти, довивчити 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
16.СЛУХАЛИ: Про   надання  дозволу  комунальній установі Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. 
Коростень на списання основних засобів. 
 

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

ремонтно-експлуатаційному підприємству № 1 на списання основних 
засобів. 
 

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

ремонтно-експлуатаційному підприємству №2 на списання 
заборгованості по орендній платі Коростенської міської партійної 
організації «Сильна Україна». 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
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19.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання проектно-кошторисної 
документації з балансу управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради. 
 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
20.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  комунальному виробничому житловому  

ремонтно-експлуатаційному підприємству № 2 на списання  
безнадійної заборгованості. 
 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИСТУПИЛИ: Гресь О.П. 

-Чому не здати ці квартири і отримувати дохід в бюджет і людям 
краще. 
Москаленко В.В. 
-На жаль, ми цього зробити не зможемо – юридична сторона не 
дозволяє. Держава гроші виділила, записала і не дала. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
21.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  комунальному виробничому житловому  

ремонтно - експлуатаційному підприємству №1 на списання  
безнадійної заборгованості  
 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
22.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ на списання  безнадійної заборгованості 
 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Рішення зняти, довивчити 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
23.СЛУХАЛИ: Про включення 2 провулку Сосновського до затвердженого списку 

вулиць міста. 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
24.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  на зменшення відсотку від загальної 

кошторисної  вартості будівництва по вул. Ж. Кудакова,2-В в м. 
Коростені. 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
25.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Коростенської міської ради VI скликання 

щодо утиску прав соціально-захищених верств населення. 
 

ДОПОВІДАЄ: Гресь О.П. - заступник голови комісії з питань законності, 
правопорядку, прав людини, розвитку громади, депутатської 
діяльності та етики. (Проект тексту звернення додається) 

ВИСТУПИЛИ: Боровков В.В. 
-Соціальний захист громадян – першочерговий для всіх. Однак, 
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жорсткі формулювання «геноцид» виключити з тексту. Звернення має 
бути, але з деякими правками, без політичної складової. Пропоную 
доопрацювати та після перерви проголосувати. 
Волошенко В.М. 
-Прийняти за основу, доопрацювати, узгодити  всі положення. 
Москаленко В.В. 
-Доручити заступнику міського голови Дзизі О.О., начальнику 
управління праці та соціального захисту населення Єсіну І.В., голові 
постійної комісії з питань соціального захисту, охорони здоров’я та 
екології Волківському А.М., головам депутатських фракцій 
доопрацювати дане звернення та розглянути після перерви сесії 
міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти за основу звернення і вернутися до даного питання після 
перерви. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
Після перерви зареєстровано 30 депутатів (список додається) 

26.СЛУХАЛИ: Про план роботи  Коростенської міської ради на І півріччя 2015 року. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
27.СЛУХАЛИ: Про затвердження розпорядження міського голови від 20.11.2014 року 

№278 «Про нагородження Грамотою Коростенської міської ради з 
нагоди Дня місцевого самоврядування». 
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
28.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.  
29.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: Одноголосно. 
30.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) 
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ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
31.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки гр. Майструку Р.В. 
 

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

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

ділянки в постійне користування Відділу освіти виконавчого комітету 
Коростенської міської ради. 
 

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 проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на умовах оренди ФОП Грищенку А.В. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
34.СЛУХАЛИ: Про передачу  земельної  ділянки  на  умовах  оренди  ФОП Жолдаку 

В.М. 
 

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 у власність громадянам для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, індивідуального 
садівництва. 

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

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

складання документів по встановленню меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на умовах оренди. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
37.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. 
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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: Одноголосно. 
39.СЛУХАЛИ: Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
40.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. 
41.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Вигівському Ю.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. 
42.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Коростенської міської ради VI скликання. 

 
ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови. 

(Зачитав текст відкорегованого звернення) 
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. – міський голова 

-Пропоную погодити текст звернення з Громадською радою. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
43.СЛУХАЛИ: Про хід виконання депутатського запиту депутата Дідківського В.М. 

 
ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
44.СЛУХАЛИ: Про хід виконання депутатського запиту депутата Зінюка О.А. 

 
ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
45.СЛУХАЛИ: Про запит депутата Волошенко В.М. щодо відкриття філіалу аптеки в 

мікрорайоні Мирний. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
46.СЛУХАЛИ: Про запит депутата Волківської Л.М. на звернення мешканців вулиць 



 12 

Н.Сосніної, Боженка, 3,4 провулків Толстого щодо ремонту 
пішохідного мосту через річку Кремно та будівництва сходинок до 
нього. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
ВИСТУПИЛИ: Головійчук О.С. – депутат міської ради. 

Запрошую Вас на відкриття пам’ятника винахіднику 
велосипеда – найбільш мирному винаходу за всю історію людства, яке 
відбудеться сьогодні 18 грудня о 14 год. на території міської гімназії. 

Відкриття пам’ятника заплановано до дня Святого Миколая -
 свята,  що втілює для українських дітей всі бажання доброти та миру. 

Пам’ятник у вигляді прототипу першого велосипеда, 
виготовленого у людський зріст, встановлений на торці входу до руїн 
бомбосховища. Самі руїни нині мають форму спадаючої рами першого 
велосипеда, це дозволяє стверджувати, що згадки про руйнівні війни 
знищують час і природа, а мирні винаходи залишаються в наших 
думках і серцях навічно. 

Вхід до бомбосховища до 2014 року знаходився на території 
старого спортивного майданчика міської гімназії та мав бути знесений 
у зв’язку з будівництвом нового спортивного комплексу для гри влітку 
– у футбол, волейбол, теніс, а взимку – у хокей і для занятьфігурним 
катанням. Але воєнні події на Сході України внесли корективи, і 
рішення щодо знесення заваленого бомбосховища було відмінено. 
Розміри майданчика внаслідок перепроектування довелося зменшити, 
а торці з установленими футбольними воротами навпаки збільшити за 
висотою, що дозволило в подальшому змоделювати їх у вигляді панно 
з небесною глазур’ю. 

Сам вхід до бомбосховища за бажанням 
гімназистів перероблений на дитячу гірку висотою 2 м, під час 
підйому на яку діти разом із батьками або туристи 
зможуть сфотографуватися на родинному велосипеді (три посадкових 
місця), і повинні озвучити за допомогою велосипедного 
дзвоника заклик усім, хто воює, – зупинити безглузде кровопролиття. 
А, якщо хтось має бажання відчути викид адреналіну – є можливість 
спуститися з дитячої гірки з висоти двох метрів.  

Однак вагомою перевагою пам’ятника є те, що небесне панно 
виготовлене за ескізами дитячих малюнків про мир в Україні. За 
результатами оголошеного конкурсу серед 230 учнів 1-4 класів на 
кращий родинний малюнок про мир були відібрані 3 роботи та один 
малюнок обраний шляхом таємного голосування  серед учнів гімназії, 
ескізи яких стали прототипами металевого панно розмірами 4*15 
метрів. 

Самі діти віком 6-10 років стали архітекторами монумента, в 
основі якого розміщений старовинний велосипед, над котрим 
підноситься мирне небо з хмаринками, птахами та квітами,  об’єднує 
всю композицію величезна, довжиною в 15 метрів,райдуга. Усі охочі 
сфотографуватися на велосипеді ніби захищені різнобарвним її 
куполом від бомб і снарядів, що можуть завадити мирному дитинству 
та мирному процвітанню України. 

Як відомо, веселка є втіленням найбільш мирного, прекрасного та 
виникає в природі після похмурого дощового дня під дією теплих 
сонячних променів, радуючи свідомість людини душевним теплом. До 
того ж напівзруйнований вхід до бомбосховища пофарбований в 
колір блакитного неба та розписаний гімназистами у вигляді сонця, 
також написано слово «мир» багатьма мовами світу. 
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Для людей старшого віку, які хочуть долучитися до 
найвеличнішого винаходу, встановлений силует винахідника 
велосипеда добиXIX століття. Будь-яка людина може зробити фото на 
фоні мирного винаходу  та, можливо, у цю мить її думки, бажання 
будуть спрямовані на творення чогось мирного та корисного для 
людства. 

Особливо запеклі суперники матимуть змогу довести на 
спортивному майданчику мирним способом власну перевагу. Адже 
будь-яка перемога буде вічною, якщо в мирний час нащадки 
доблесних патріотів України виправдають їх мрії та 
бажання: мирнопрацювати та відбудовувати зруйновані міста, тому що 
тільки в спорті (так було заведено ще з часів Давньої Греції) можна 
засвідчити власну доблесть і відвагу. Тільки спортивні змагання 
піднімають патріотизм і возвеличують  Батьківщину в очах світової 
спільноти. 

162 малюнки з аналогічною тематикою цього конкурсу 
передані воїнам-коростенцям, учасникам АТО, які захищають там, на 
Сході, мирне небо України. 
 

 
 

ПРОТОКОЛЬНІ ДОРУЧЕННЯ  
з 38 сесії VI скликання Коростенської міської ради від 18.12.14р. 

 

       
 
 
 
Міський голова                                                                                                 В.Москаленко 

№ 
п\п 

Ким висловлені 
пропозиції, 
зауваження 

Зміст зауважень, 
пропозицій 

Зміст доручень, виконавці 

1 2 3 4 
1.     Москаленко В.В. – 

міський голова 
На кінцевій зупинці по 
вулиці 1 Травня  
відбувається будівництво 
торгівельного 
павільйону, однак будь-
які  ознаки зупинки там 
відсутні 

Першому заступнику міського 
голови Вигівському В.В.,  
начальнику відділу 
архітектури, містобудування 
та земельних ресурсів Тумашу 
С.П. взяти на контроль 
питання будівництва зупинки. 


