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ПРОТОКОЛ 
тридцять дев’ятої  сесії Коростенської міської ради VІ скликання 

 
                                                                                            
                                            22 січня  2015 року 
                                            Зал засідань міської ради. 
 
                                            Усього обрано депутатів – 50 
                                            Присутні на сесії – 34 депутати 
 
                                                                              (Список додається). 
 
В роботі сесії взяли участь: 
Народний депутат України – Арешонков В.Ю. 
Депутати Житомирської обласної ради: Куницький В.І., Гордійчук В.П., Бондарчук Ю.С. 
Нелепович І.Й. – помічник-консультант депутата обласної ради Левицького А.В. 

 
Тридцять дев’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.Краснокутська А.В. – депутат міської ради. 
2.Калінін Роман Сергійович – депутат міської ради. 
3. Новицька Євгенія Іванівна – депутат міської ради. 
 
ГОЛОСУВАННЯ : одноголосно. 
 
2.СЛУХАЛИ: Про порядок денний сесії: 

 
І.Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку міста Коростеня на 

2015 рік.                                                                                                                                                   
Доповідач: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
 
ІІ.Про  міський бюджет на 2015 рік. 
Доповідач: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління. 
 
ІІІ.Питання міського бюджету, комунальної власності, земельних відносин, різне. 

 
Назва питання 

1.Про умови оплати праці міського голови,  секретаря міської ради, заступників міського 
голови  та керуючого справами виконавчого комітету міської ради 
 
2.Про  звільнення  від сплати за оренду, комунальні послуги та енергоносії структурних  
підрозділів виконавчого комітету  Коростенської  міської ради на 2015 рік  
 
3.Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради 
 
4.Про запровадження податку на майно на території міста Коростеня на 2015 рік 
 
5.Про затвердження акцизного  податку на території м. Коростеня 
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6.Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 25.03.2010р. № 11 «Про затвердження 
Комплексної міської екологічної  програми  на 2011 - 2015 роки» 
 
7.Про погодження проектів 
 
8.Про включення до переліку об’єктів  комунальної  власності, які підлягають приватизації 
у 2015 році нежитлового підвального приміщення по вул. Грушевського,17/1, № 26 
 
9.Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом»  Васильчука Віктора 
Борисовича 
 
10.Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування на 2012-2015 роки 
(дев’ята сесія Коростенської міської ради VI  скликання від 20.10.2011р. №357) 
 
11.Про проведення  звітів депутатів Коростенської міської ради перед виборцями 
 
12.Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Коростенській міській раді 
збитків, заподіяних внаслідок невикористання  земельних ділянок, самовільного зайняття 
земельних ділянок з порушенням законодавства про плату  за землю      
 
13.Про  затвердження  Порядку оформлення права користування  земельною ділянкою для 
прибудови до вбудованих приміщень, балконів, лоджій в багатоквартирних житлових 
будинках  
 
14.Про виконання вимог рішення господарського суду Житомирської області  від 
17.12.2014р., справа № 906/1367/14 
 
15.Про визнання окремих пунктів додатків до рішень сесії міської ради та виконкому, 
такими, що втратили чинність, стосовно передачі земельних ділянок у приватну власність 
громадянам міста 
 
16.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на умовах 
оренди   
 
17.Про поновлення договору оренди земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення  ФОП Кот О.Л. 
 
18.Про припинення права оренди на земельну ділянку гр.Маєвській Л.П. 
 
19.Про внесення змін до рішень 
 
20.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність громадянам  
 
21.Про затвердження технічної документацій із землеустрою щодо складання документів 
по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди гр. 
Пархацькій Н.А. 
 
22.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
громадянам  
 
23.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, 
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індивідуального садівництва. 
24.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність  
 
25.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  
 
26.Про надання дозволу гр. Головійчуку О.С. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу по вул. 
Шатрищанській, 6-Б 
 
27.Про надання дозволу гр. Головійчуку О.С. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу по вул. 
Шатрищанській, 6-Г 
 
28.Про надання дозволу гр. Головійчуку О.С. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу по вул. 
Шатрищанській, 6-Д 
 
29.Про надання дозволу гр. Головійчуку О.С. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу по вул. 
Шатрищанській, 6-Е 
 
30.Про надання дозволу гр. Головійчуку О.С. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу по вул. 
Шатрищанській, 6-Є 
 
31.Про надання дозволу гр. Головійчуку О.С. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу по вул. 
Шатрищанській, 6-Ж 
 
32.Про надання дозволу гр. Головійчуку О.С. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу по вул. 
Шатрищанській, 6-З 
 
33.Про надання дозволу гр. Головійчуку О.С. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу по вул. 
Шатрищанській, 6-І 
 
34.Про надання дозволу гр. Головійчуку О.С. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу по вул. 
Шатрищанській, 6-К 
 
35.Про надання дозволу гр. Головійчуку О.С. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу по вул. 
Шатрищанській, 6-Л 
 
36.Про надання дозволу гр. Головійчуку О.С. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу по вул. 
Шатрищанській, 6-Н 
 
37.Про надання дозволу гр. Головійчуку О.С. на викуп земельної ділянки 
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несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу по вул. 
Шатрищанській, 6-О 
 
38.Про надання дозволу ФОП Ярмолюку Р.В. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу 
 
39.Про надання дозволу виконавчому комітету Коростенської міської ради на проведення 
інвентаризації земельної ділянки переданої у постійне користування по вул. Грушевського, 
22 
 
40.Про надання дозволу виконавчому комітету Коростенської міської ради на проведення 
інвентаризації земельної ділянки переданої у постійне користування по вул. 1 Травня, 2-А 
 
41.Про надання дозволу Відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне 
користування  
 
42.Про передачу земельної ділянки на умовах оренди гр. Яценко С.В. 
 
43. Про хід виконання депутатського запиту депутата Волошенко В.М. 
 
44.Про хід виконання депутатського запиту депутата Волківської Л.М. 
 
                    
 
СЛУХАЛИ: Про внесення  доповнень до порядку денного сесії. 
 
ВИСТУПИЛИ: Михайлова С.М. – заступник голови постійної комісії з питань бюджету, 
економіки та комунальної власності 

 Про надання пільги по сплаті земельного податку на 2015 рік 
 Про відміну рішення Коростенської міської ради тридцять третьої сесії VI  скликання від 

05.06.2014 р. №1484. 
 

Абрамович В.С. – голова постійної комісії з питань земельних ресурсів, будівництва та 
архітектури 

 Доповнити рішення «Про внесення змін до рішень» пунктом 5 щодо уточнення строку 
короткострокової оренди ПАТ «Трубний завод «Трубосталь»  

 Доповнити рішення «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок на умовах оренди» п.3 щодо земельної ділянки по вул..Красіна,27-А 
гр.Степанюк Л.М. 

ГОЛОСУВАННЯ:одноголосно зі змінами та 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 30  хв; Щербанюк Л.П.. - 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. 
 
1.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку 

міста Коростеня на 2015 рік.    
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ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови.  
(Доповідь додається) 

ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. – міський голова. 
-Дійсно, ми маємо багато планів та задумів на цей рік. Будемо 
залучати кошти аби якнайбільше їх реалізувати. 
Кіт Р.О.  
-Хто назвав місто «сірою зоною»? 
Ясинецький О.А. 
-Був проведений моніторинг ззовні.  Перше з чим асоціюють місто – 
«варшавка» та Чорнобиль. Тому наше завдання просувати місто та 
створювати його позитивний імідж. 
Харакоз Н.В. 
 -Щодо вірогідності відкриття кондитерської фабрики в місті. Дайте 
офіційну відповідь. 
Ясинецький О.А. 
-Це штучно створені плітки. Нічого такого в місті Коростені не 
передбачається. Ми маємо  офіційний лист від Саранова на запит, який 
це підтверджує. 
Желєзко В.Д.  
-Після 1 липня пільговий проїзд зупиняється повністю? 
Ясинецький О.А. 
-Відповідно до закону України №76 пільги будуть надаватись до 1 
червня 2015 року. Далі вони будуть стосуватись окремих категорій 
пасажирів. 
Волошенко В.М. 
-Тобто багатодітні сім’ї не зможуть скористатись. 
Ясинецбкий О.А. 
-На жаль, держава пільгу дала, а коштами не забезпечила. Оскільки 
транспорт у нас приватний, тому скільки держава дала – стільки 
перевізник і везе.  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
2.СЛУХАЛИ:  Про  міський бюджет на 2015 рік. 

 
ДОПОВІДАЄ:  Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління. 

 (Доповідь додається) 
ВИСТУПИЛИ: Краснокутська А.В. 

-Коли отримають аванс працівники освіти. Чи існує механізм 
надходжень державних субвенцій? 
Щербанюк Л.П. 
-До 1 лютого має бути розроблений відповідний порядок. До цього 
часу надходжень напевно не буде. І це стосується не лише освіти, а й 
медицини. 
Москаленко В.В. 
-Я думаю, що ця проблема буде лише в січні місяці. Далі все 
налагодиться і кошти будуть отримуватись вчасно. Роз’ясніть людям, 
що Кабмін з дня на день розробить цей порядок. 
Михайлова С.М. 
-До мене звернулись працівники залізничної лікарні. Який порядок їх 
фінансування? При потребі фінансування 18 млн. вони матимуть 4 
млн. 
Щербанюк Л.П. 
-Як ви знаєте, субвенція надається на кількість населення, тому згідно  
розрахунку відносно переданого населення ми даємо 4 млн. 
Аналогічно мають зробити Володар-Волинський, Коростенський, 
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Овруцький та інші райони, які обслуговує залізнична лікарня. Однак 
вони не хочуть цього робити. Взагалі виникла  правова колізія – 
державна установа не може отримувати кошти з міського бюджету. 94 
відомчі медичні заклади залишаються без фінансування. Напрацьовані 
відповідні листи-звернення до профільних комітетів щодо внесення 
відповідних змін до бюджету і залишення головним розпорядником 
коштів міністерство інфраструктури. 
Москаленко В.В. 
-Головний лікар зараз шукає вихід, залучає страхові компанії, адже 
людям отримувати заробітну плату потрібно. А в даній ситуації вони 
можуть її не отримати найближчі кілька місяців. 
Михайлова С.М. 
Доцільно було б звернутись до Народного депутата по цьому питанню. 
Москаленко В.В. 
-Так, ми спільно це зробимо. 
Желєзко В.Д. 
-Чи буде індексуватись заробітна плата працівників культури? 
Щербанюк Л.П. 
-Індексація може проводитись на рівні закладеному у міському 
бюджеті – у нас закладено на рівні грудня 2014 року, як буде далі- 
побачимо. 
Арешонков В.Ю.- Народний депутат України. 
-Якщо аналізувати міський бюджет, то місто має шанс вижити у цьому 
році. Бюджет ніколи не був ідеальним. І цей не вийняток – прогалин 
дуже багато (дошкільна освіта, позашкіілля, методкабінети). Ми 
готуємо на 2 лютого пропозиції, сподіваюсь все буде виправлено. 
Можу пообіцяти, що всі ті проблеми, які є насьогодні, - опрацюємо. 27 
січня на базі Коростеня проводитиметься велика республіканська 
нарада з Чорнобильських питань. Нажаль, з часом це питання  згасає, 
проблему не розуміють. Міжнародні експерти говорять, що 
будівництво саркофагу – це все, що їх хвилює. Тому ми повинні 
спокійно, не мітингуючи знайти аргументи, що ця тема важлива на 
рівні держави. Щоб внести серйозні зміни в закон діючий, щоб якщо 
якесь положення прописане – виконувати його. Питання, які будуть 
ставитись переді мною, ми будемо разом працювати над їх 
вирішенням. 
Волошенко В.М. 
-Що з четвертою зоною  по місту Коростеню. Адже виходить, що у 
всіх школах міста діти харчуватимуться безкоштовно, а в одній 
Чоловці (ЗОШ №13)– ні, бо це 4 зона. 
Арешонков В.Ю. 
-Ми будемо ставити питання аби харчування школярів було 
безкоштовне не зважаючи на зони. 
Гресь О.П. 
-Вперше мені, як пересічному громадянину, здалось, що державний 
бюджет був прийнятий незаконно. Що ще нам слід чекати, аби 
отримати кредит від МВФ? І ще пропоную запросити Яценка В.М. на 
нараду по питанню Чорнобиля. 
Арешонков В.Ю. 
-Володимир Михайлович вже запрошений на нараду, адже він, 
безперечно, спеціаліст в цій галузі. 
Щодо першого питання – робота фінансової та економічної частини 
уряду нас не задовольняє. Адже немає реальної програми розвитку, в 
якій чітко видно, хто наповнюватиме бюджет. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
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ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
ВИСТУПИЛИ: Філоненко В.М. –комісар  Коростенсько-Лугинського об’єднаного 

військового комісаріату. 
(Закликав провести роз’яснювальну роботу в колективах щодо 
оголошеної четвертої хвилі мобілізації та допомогти в її проведенні) 
Сатяєва К.М. 
-За ухиляння від мобілізації яка відповідальність? 
Філоненко В.М. 
-Дисциплінарна. 
Головійчук О.С. 
-Справа в то тому, що люди патріотично налаштовані і всі готові йти, 
але що вони отримають взамін. Ніде в ЗМІ немає такої інформації. І 
друге – в державі 130 тис. військових пенсіонерів, які вийшли на 
пенсію в 35 років Де вони? 
Філоненко В.М. 
-Згідно внесених змін до Закону – місце роботи зберігається за 
мобілізованим, сплачується відповідне грошове утримання. 

Після перерви зареєстровано 30 депутатів (список додається) 
 

3.СЛУХАЛИ: Про умови оплати праці міського голови,  секретаря міської ради, 
заступників міського голови  та керуючого справами виконавчого 
комітету міської ради 
 

ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
4.СЛУХАЛИ: Про  звільнення  від сплати за оренду, комунальні послуги та 

енергоносії структурних  підрозділів виконавчого комітету  
Коростенської  міської ради на 2015 рік. 
 

ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
5.СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради. 

 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
6.СЛУХАЛИ: Про запровадження податку на майно на території міста Коростеня на 

2015 рік. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИСТУПИЛИ: Головійчук О.С. 

-Потрібно донести до людей зміст цього положення доступною мовою. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
7.СЛУХАЛИ: Про затвердження акцизного  податку на території м. Коростеня. 

 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
8.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 25.03.2010р. № 11 

«Про затвердження Комплексної міської екологічної  програми  на 
2011 - 2015 роки» 
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ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
9.СЛУХАЛИ: Про погодження проектів. 

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

підлягають приватизації у 2015 році нежитлового підвального 
приміщення по вул. Грушевського,17/1, № 26. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
11.СЛУХАЛИ: Про надання пільги по сплаті земельного податку на 2015 рік. 

 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
12.СЛУХАЛИ: Про відміну рішення Коростенської міської ради тридцять третьої сесії 

VI  скликання від 05.06.2014 р. №1484. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
13.СЛУХАЛИ: Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом»  

Васильчука Віктора Борисовича. 
 

ДОПОВІДАЄ: Москаленко В.В. – міський голова 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
14.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування 

на 2012-2015 роки (дев’ята сесія Коростенської міської ради VI  
скликання від 20.10.2011р. №357). 
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
15.СЛУХАЛИ: Про проведення  звітів депутатів Коростенської міської ради перед 

виборцями. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
16.СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку визначення та відшкодування 

Коростенській міській раді збитків, заподіяних внаслідок 
невикористання  земельних ділянок, самовільного зайняття земельних 
ділянок з порушенням законодавства про плату  за землю. 
     

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
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17.СЛУХАЛИ: Про  затвердження  Порядку оформлення права користування  
земельною ділянкою для прибудови до вбудованих приміщень, 
балконів, лоджій в багатоквартирних житлових будинках. 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
18.СЛУХАЛИ: Про виконання вимог рішення господарського суду Житомирської 

області  від 17.12.2014р., справа № 906/1367/14. 
 

ДОПОВІДАЄ: Войтюк Р.Л. - головний спеціаліст юрисконсульт юридичного відділу 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
19.СЛУХАЛИ: Про визнання окремих пунктів додатків до рішень сесії міської ради та 

виконкому, такими, що втратили чинність, стосовно передачі 
земельних ділянок у приватну власність громадянам міста. 
 

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

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

ділянок на умовах оренди. 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів. 
-Дане рішення пропонується доповнити пунктом 3 наступного 
зщмісту: 
« 3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки площею 0,0034 га для надання в короткострокову оренду 
строком на 3 (три) роки громадянці Степанюк Любові Миколаївні 
цільового призначення - для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі по вулиці Красіна, 27-А міста Коростеня (кадастровий номер 
1810700000:02:002:0533). 
3.1. Передати в короткострокову оренду строком на 3 (три) роки 
громадянці Степанюк Любові Миколаївні земельну ділянку площею 
0,0034 га цільового призначення - для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вулиці Красіна, 27-А  міста Коростеня. 
3.2. Встановити розмір орендної плати за використання громадянкою 
Степанюк Любов’ю Миколаївною вказаної земельної ділянки: 2 568,45 
грн. (дві тисячі п’ятсот шістдесят вісім гривень 45 копійок) в рік; 
214,04 грн. (двісті чотирнадцять гривень 04 копійки) в місяць.» 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно з доповненням. 
21.СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення  ФОП Кот О.Л. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
22.СЛУХАЛИ: Про припинення права оренди на земельну ділянку гр.Маєвській Л.П. 

 
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. 
23.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень. 

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

містобудування та земельних ресурсів  
-Пропонується доповнити рішення пунктом 5 наступного змісту: 
«5. Внести зміни до п.6.1 рішення тридцять восьмої сесії 
Коростенської міської ради VI-го скликання №1723 від 18.12.2014 
року “Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення»”, в зв’язку з уточненням та 
викласти його в наступній редакції: 
 “Встановити строк короткострокової оренди Приватному 
акціонерному товариству «Трубний завод «Трубосталь» земельної 
ділянки площею 0,0660 га цільового призначення - для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості: 5 
(п’ять) років”.»  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно з доповненням. 
24.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. 
25.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документацій із землеустрою щодо 

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

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

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

ділянок у власність громадянам. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 29, проти 0, не голосував – 1 Новицька Є.І. (заява додається) 
27.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: За – 29, проти 0, не голосував – 1 -Волківська Л.М. (заява додається) 
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28.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. 
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 гр. Головійчуку О.С. на викуп земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу 
по вул. Шатрищанській, 6-Б. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 29, проти 0, не голосував – 1 Головійчук О.С. (заява додається) 
31.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Головійчуку О.С. на викуп земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу 
по вул. Шатрищанській, 6-Г. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 29, проти 0, не голосував – 1 Головійчук О.С. (заява додається) 
32.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Головійчуку О.С. на викуп земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу 
по вул. Шатрищанській, 6-Д. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 29, проти 0, не голосував – 1 Головійчук О.С. (заява додається) 
33.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Головійчуку О.С. на викуп земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу 
по вул. Шатрищанській, 6-Е. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 29, проти 0, не голосував – 1 Головійчук О.С. (заява додається) 
34.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Головійчуку О.С. на викуп земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу 
по вул. Шатрищанській, 6-Є. 
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ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 

містобудування та земельних ресурсів   
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 29, проти 0, не голосував – 1 Головійчук О.С. (заява додається) 
35.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Головійчуку О.С. на викуп земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу 
по вул. Шатрищанській, 6-Ж. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 29, проти 0, не голосував – 1 Головійчук О.С. (заява додається) 
36.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Головійчуку О.С. на викуп земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу 
по вул. Шатрищанській, 6-З. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 29, проти 0, не голосував – 1 Головійчук О.С. (заява додається) 
37.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Головійчуку О.С. на викуп земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу 
по вул. Шатрищанській, 6-І. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 29, проти 0, не голосував – 1 Головійчук О.С. (заява додається) 
38.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Головійчуку О.С. на викуп земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу 
по вул. Шатрищанській, 6-К. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 29, проти 0, не голосував – 1 Головійчук О.С. (заява додається) 
39.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Головійчуку О.С. на викуп земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу 
по вул. Шатрищанській, 6-Л. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 29, проти 0, не голосував – 1 Головійчук О.С. (заява додається) 
40.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Головійчуку О.С. на викуп земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу 
по вул. Шатрищанській, 6-Н. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 29, проти 0, не голосував – 1 Головійчук О.С. (заява додається) 
41.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Головійчуку О.С. на викуп земельної ділянки 
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несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу 
по вул. Шатрищанській, 6-О. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 29, проти 0, не голосував – 1 Головійчук О.С. (заява додається) 
42.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Ярмолюку Р.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. 
43.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу виконавчому комітету Коростенської міської 

ради на проведення інвентаризації земельної ділянки переданої у 
постійне користування по вул. Грушевського, 22. 
 

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 виконавчому комітету Коростенської міської 

ради на проведення інвентаризації земельної ділянки переданої у 
постійне користування по вул. 1 Травня, 2-А 
 

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 Відділу освіти виконавчого комітету 

Коростенської міської ради на складання проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у постійне користування. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
46.СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки на умовах оренди гр. Яценко С.В. 

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

містобудування та земельних ресурсів   
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
47.СЛУХАЛИ: Про хід виконання депутатського запиту депутата Волошенко В.М. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А.- заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
48.СЛУХАЛИ: Про хід виконання депутатського запиту депутата Волківської Л.М. 

 
ДОПОВІДАЄ: Стужук С.Д. – заступник начальника УЖКГ 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
49.СЛУХАЛИ: Про запит депутата  Волківської Л.М. на звернення мешканців вулиці 
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мікрорайону Пашини щодо капітального ремонту дороги по вулиці 
Пархоменка та налагодження її освітлення. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
50.СЛУХАЛИ: Про запит депутата Омельянчука В.П. щодо надання допомоги 

ветерану Великої Вітчизняної війни Дубовику А.О. в облаштуванні 
колодязя. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
51.СЛУХАЛИ: Про запит депутата Омельянчука В.П. щодо облаштування пантуса 

інваліду І групи Шабутенко С.І., яка проживає по вул.Кірова,84, кв.84. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
52.СЛУХАЛИ: Про запит депутат Новицької Є.І. щодо великих інтервалів між 

рейсами у вечірній час в графіці руху автобусів (маршрут №3), які 
обслуговують мікрорайон Коростень-Подільський. 
 

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


