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ПРОТОКОЛ 
cорокової сесії Коростенської міської ради VІ скликання 

 
                                                                                            
                                            12 березня  2015 року 
                                            Зал засідань міської ради. 
 
                                            Усього обрано депутатів – 50 
                                            Присутні на сесії – 37 депутат 
 
                                                                              (Список додається). 
 
В роботі сесії взяли участь: 
Нелепович І.Й. – помічник-консультант депутата обласної ради Левицького А.В. 

 
Сорокову 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.Бафадаров Ю.Б. – депутат міської ради. 
2.Омельянчук В.П. – депутат міської ради. 
3.Лінькова Л.В. – депутат міської ради. 
 
ГОЛОСУВАННЯ : одноголосно. 
 
2.СЛУХАЛИ: Про порядок денний сесії: 
 

І.Про підсумки виконання Програми економічного та соціального розвитку міста 
Коростеня за 2014 рік.                                                                          
 

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

ІІ.Про затвердження  звіту про виконання міського бюджету за 2014 рік.                                                                         
 
Доповідає: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління. 

ІІІ.Інформація  про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності 
Коростенської міжрайонної прокуратури на території міста.  

Інформує: Чернега  Ю.П. – Коростенський міжрайонний прокурор 

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

Назва питання 
1.Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» Ковальчука Сергія 
Івановича 
 
2.Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» Станькевича В’ячеслава 
Михайловича 
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3.Про затвердження кошторису витрат міського фонду охорони навколишнього природного 
середовища на 2015 рік 
 
4.Про внесення змін до  міського  бюджету  на 2015 рік     
 
5.Про затвердження кошторису цільового фонду соціально-економічного і культурного  
розвитку міста „Коростень мій” 
 
6.Про затвердження загальноміської програми «Впровадження системи енергетичного 
менеджменту в місті Коростень на 2015-2017 роки»  
 
7.Про затвердження доповнення до плану діяльності Коростенської міської ради та її 
виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік. 
 
8.Про надання згоди на безоплатне прийняття  в комунальну власність територіальної 
громади міста   Коростеня   спортивних  майданчиків, розташованих  по  вул. 
Б.Хмельницького, 77 та по вул. Кірова, 5 в м. Коростені 
 
9.Про надання згоди на  безоплатне прийняття з державної у  комунальну  власність  
територіальної   громади  міста Коростеня  цілісного  майнового  комплексу „Відділкової 
лікарні станції   Коростень”, який знаходиться в управлінні Міністерства інфраструктури 
України та ДТГО „Південно-Західна залізниця” 
 
10.Про   зняття  з   контролю договору купівлі-продажу 
 
11.Про   погодження   тексту   договору  купівлі-продажу нежитлового підвального 
приміщення по вул.Грушевського,17/1, приміщення 25 
 
12.Про   внесення  змін  до   договору   купівлі-продажу № 5586 від 20.06.08 р. нежитлового 
приміщення по вул. Дзержинського,10 
 
13.Про   надання  дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради 
на списання складського приміщення 
 
14.Про   надання  дозволу  комунальному виробничому житловому ремонтно-
експлуатаційному підприємству №2 на списання фундаменту будинку № 161 по вул. 
Свердлова в м. Коростені 
 
15.Про внесення змін до рішення сесії Коростенської  міської ради  № 1702 від 18.12.14р. 
„Про надання дозволу комунальній установі Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) м. Коростень на списання основних засобів” 
 
16.Про   надання  дозволу  фінансовому управлінню виконавчого комітету  Коростенської 
міської ради на списання необоротних активів 
 
17.Про надання дозволу на безоплатну передачу  комп’ютерної техніки Коростенській 
виправній колонії управління державної пенітенціарної служби України в Житомирській 
області (№ 71) та обласній організації товариства Червоного Хреста України Ольгинське 
братство УПЦ Госпису св. Єлени м. Коростень. 
 
18.Про затвердження інвестиційної програми Комунального підприємства 
теплозабезпечення на 2015 рік 
 
19.Про внесення змін до рішення тридцять сьомої cесії VI скликання від 06.11.2014 р. 
№1663 Про затвердження Порядку надання пільг на оплату за житлово-комунальні послуги 



 3 

учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих під час 
участі в антитерористичній операції 
 
20.Про затвердження протоколу № 7 від 21.01.2015 р. засідання постійно діючої комісії з 
проведення конкурсу  по наданню житлово-комунальних послуг з вивезення побутових 
відходів з території м. Коростеня та тексту договору  на надання послуг з вивезення 
побутових відходів в м. Коростені  
 
21.Про надання дозволу  комунальному виробничому житловому  ремонтно-
експлуатаційному підприємству № 1 на списання  безнадійної дебіторської  заборгованості  
комунального виробничого житлового  ремонтно-експлуатаційного підприємства № 2 
 
22.Про затвердження рішення виконавчого комітету    Коростенської   міської   ради №87 
від 18.02.2015 р. 
 
23.Про надання дозволу на відстрочення сплати пайової участі у розвиток інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури міста Коростеня 
 
24. Про надання дозволу  на зменшення відсотку від загальної кошторисної  вартості 
будівництва по вул. В.Сосновського,36-В в м. Коростені 
 
25. Про надання дозволу  на зменшення відсотку від загальної кошторисної  вартості 
будівництва по вул. В.Сосновського,36-В в м. Коростені 
 
26.Про затвердження списку присяжних для кримінального провадження у Коростенському 
міськрайонному суді . 
 
27.Про затвердження Положення про консультативне опитування мешканців міста 
Коростеня. 
 
28.Про визнання окремих пунктів додатків до рішень виконкому такими, що втратили 
чинність, стосовно передачі земельних ділянок у приватну власність громадянам міста 
 
29.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
складання документів про надання права сервітутного землекористування земельними 
ділянками, розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на умовах оренди  
 
30.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність  
 
31.Про надання дозволу виконавчому комітету Коростенської міської ради на розробку 
проекту землеустрою земельної ділянки по вулиці В.Сосновського, 43-К 
 
32.Про надання дозволу Виробничо-комерційній фірмі «Верас» в формі товариства з 
обмеженою відповідальністю на проведення інвентаризації земельної ділянки переданої у 
постійне користування по 1-му провулку Гранітному, 19 
 
33.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. 
 
34.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 
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ділянки гр. Сохорі В.Й.  
 
35.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
громадянам  
 
36.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність громадянам 
 
37.Про поновлення договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення   
 
38.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах 
оренди гр. Железняк К.С. 
 
39.Про припинення права оренди та сервітутного користування на земельні ділянки  
 
40.Про припинення права сервітутного землекористування ПП «Істок-2007» та надання 
дозволу на виготовлення технічної документації щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування Гур’яновій Л.О. 
 
41.Про внесення змін до окремих пунктів рішень сесії міської ради 
 
42.Про надання дозволу приватному підприємству «Коростенська «Фірма «Друк» на 
проведення інвентаризації земельної ділянки по вулиці Кірова, 4-А 
 
43.Про надання виконавчому комітету Коростенської міської ради дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою на земельну ділянку по вулиці Жовтневій, 11-Б міста Коростені  
 
44.Про надання виконавчому комітету Коростенської міської ради дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою на земельну ділянку по вулиці Мельника, в районі будівлі №14-В 
міста Коростені  
 
45.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки гр. Ярмолюку Р.В. 
 
46.Про припинення права постійного користування земельною ділянкою Підприємству з 
іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Житомир-
Петрол» та надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю «Ассагай»  про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 
умовах оренди 
 
47.Про надання дозволу ФОП Бессарабову А.М. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу 
 
48.Про продаж ФОП Дубінчук І.В. та ФОП Нікітіній І.В. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення на якій розташований об’єкт нерухомого майна 
заявників      
 
49.Про передачу земельної ділянки на умовах оренди ФОП Хланю В.А.  
 
50.Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення по вулиці Шатрищанській, 6-Б  на якій розташований об’єкт нерухомого 
майна заявника 
 
51.Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки несільськогосподарського 
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призначення по вулиці Шатрищанській, 6-Г  на якій розташований об’єкт нерухомого 
майна заявника 
 
52.Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення по вулиці Шатрищанській, 6-Д  на якій розташований об’єкт нерухомого 
майна заявника 
53.Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення по вулиці Шатрищанській, 6-Е  на якій розташований об’єкт нерухомого 
майна заявника 
 
54.Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення по вулиці Шатрищанській, 6-Є  на якій розташований об’єкт нерухомого 
майна заявника 
 
55.Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення по вулиці Шатрищанській, 6-Ж  на якій розташований об’єкт нерухомого 
майна заявника 
 
56.Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення по вулиці Шатрищанській, 6-З  на якій розташований об’єкт нерухомого майна 
заявника 
 
57.Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення по вулиці Шатрищанській, 6-І на якій розташований об’єкт нерухомого майна 
заявника 
 
58.Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення по вулиці Шатрищанській, 6-К на якій розташований об’єкт нерухомого майна 
заявника 
 
59.Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення по вулиці Шатрищанській, 6-Л на якій розташований об’єкт нерухомого майна 
заявника 
 
60.Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення по вулиці Шатрищанській, 6-Н на якій розташований об’єкт нерухомого майна 
заявника 
 
61.Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення по вулиці Шатрищанській, 6-О на якій розташований об’єкт нерухомого майна 
заявника 
 
62.Про зняття з контролю рішень міської ради 
 
63.Про хід виконання депутатського запиту депутата Новицької Є.І. 
 
64.Про хід виконання депутатського запиту депутата Омельянчука В.П. (рішення 39 сесії VI  
скликання №1780) 
 
65.Про хід виконання депутатського запиту депутата Омельянчука В.П. (рішення 39 сесії VI  
скликання №1781) 
 
66.Про хід виконання депутатського запиту депутата Волківської Л.М. 
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СЛУХАЛИ: Про внесення  доповнень до порядку денного сесії. 
 
ВИСТУПИЛИ: Зінюк О.А. – секретар постійної комісії з питань бюджету, економіки та 
комунальної власності 
 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.01.2015 року №1736 «Про 
запровадження податку на майно на території міста Коростеня на 2015 рік». 
 
Боровков В.В. – член постійної комісії міської ради з питань питань бюджету, 
економіки та комунальної власності 

 Про  внесення змін до  п.1 рішення Коростенської міської  ради  №1661  від  
06.11.2014р.  (тридцять сьома сесія VI скликання ) «Про надання дозволу Коростенському  
коммунальному підприємству «Водоканал»  на відкриття кредиту на умовах Овердрафту в 
Житомирській обласній  дирекції АТ Райффайзен Банк Аваль». 
  
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 35 хв; Щербанюк Л.П. – до 
25 хв.; Чернега Ю.П. – 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 підсумки виконання Програми економічного та соціального 

розвитку міста Коростеня за 2014 рік.   
                                                                        

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. (Доповідь додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
2.СЛУХАЛИ: Про затвердження  звіту про виконання міського бюджету за 2014 рік.           

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

додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
3.СЛУХАЛИ: Інформація  про стан законності, заходи щодо її зміцнення та 

результати діяльності Коростенської міжрайонної прокуратури на 
території міста.  
   

ДОПОВІДАЄ: Чернега  Ю.П. – Коростенський міжрайонний прокурор. (Інформація 
додається) 

ІНФОРМУЄ: Чернега Ю.П.  - Коростенський міжрайонний прокурор.  
(інформація додається) 

ВИСТУПИЛИ: Харакоз Н.В. – депутат міської ради. 
-Чи існує така норма закону, -  щоб потрапити в помешкання до 
боржника потрібна санкція прокуратури? 
 
Чернега Ю.П. 
-Ні, така норма не діє. Згідно нового Закону «Про прокуратуру», який 
вступає в силу з квітня 2015 року, функції загального нагляду 
прокуратура втрачає. Наглядова функція буде виконуватися тільки у 
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формі представництва в суді інтересів неповнолітніх та недієздатних 
осіб.  
 
Головійчук О.С. – депутат міської ради. 
У Києві йде процес об’єднання ДАІ та ППС. Чи буде це у нашому 
місті і як швидко? 
 
Чернега Ю.П. 
- Це поки що пілотний проект, який реалізується лише у Києві. Як 
буде далі ми ще не знаємо. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
4.СЛУХАЛИ: Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» 

Ковальчука Сергія Івановича. 
 

ДОПОВІДАЄ: Москаленко В.В. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
5.СЛУХАЛИ: Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» 

Ковальчука Сергія Івановича. 
 

ДОПОВІДАЄ: Москаленко В.В. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
6.СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторису витрат міського фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2015 рік. 
 

ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
7.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до  міського  бюджету  на 2015 рік     

 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
8.СЛУХАЛИ: Про затвердження 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 
9.СЛУХАЛИ: Про затвердження загальноміської програми «Впровадження системи 

енергетичного менеджменту в місті Коростень на 2015-2017 роки»  
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
10.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 22.01.2015 року №1736 

«Про запровадження податку на майно на території міста Коростеня на 
2015 рік». 
 

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

Після перерви зареєстровано 30 депутатів (список додається). 
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11.СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до  п.1 рішення Коростенської міської  ради  
№1661  від  06.11.2014р.  (тридцять сьома сесія VI скликання ) «Про 
надання дозволу Коростенському  коммунальному 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) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
12.СЛУХАЛИ: Про затвердження доповнення до 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 
13.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття  в комунальну власність 

територіальної громади міста   Коростеня   спортивних  майданчиків, 
розташованих  по  вул. Б.Хмельницького, 77 та по вул. Кірова, 5 в м. 
Коростені. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
14.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на  безоплатне прийняття з державної у  

комунальну  власність  територіальної   громади  міста Коростеня  
цілісного  майнового  комплексу „Відділкової лікарні станції   
Коростень”, який знаходиться в управлінні Міністерства 
інфраструктури України та ДТГО „Південно-Західна залізниця” 
 

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

-Сьогодні відбуваються обласні комісії, підготовлені листи, депутати 
будуть вносити на розгляд комісій. 
Кіт Р.О. – депутат міської ради 
-Ми не є причиною негараздів, які відбуваються. 
Продащук Л.В. – депутат міської ради 
-Як зі страховками для залізничників? 
Москаленко В.В. – міський голова 
-Ця страхова компанія перекидає кошти на міську лікарню. Буде ця 
система запускатись більш широко зараз. 
Харакоз Н.В. – депутат міської ради 
-При переведенні працівників консультуватись в центрі зайнятості, 
щоб не потрапити в просак і не погрязти в судах. 
Дмитрук С.В. – депутат міської ради 
-Медицина в районі в жахливому стані. Один з 2 районів, в яких немає 
стаціонарів. Думаю ми знайдемо спільну мову, щоб ніхто не був 
ображений. У районі 37 сільських громад з якими треба знайти спільну 
мову. Будемо шукати механізми. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
15.СЛУХАЛИ: Про   зняття  з   контролю договору купівлі-продажу. 

 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
16.СЛУХАЛИ: Про   погодження   тексту   договору  купівлі-продажу нежитлового 

підвального приміщення по вул.Грушевського,17/1, приміщення 25. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
17.СЛУХАЛИ: Про   внесення  змін  до   договору   купівлі-продажу № 5586 від 

20.06.08 р. нежитлового приміщення по вул. Дзержинського,10. 
 

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

Коростенської міської ради на списання складського приміщення. 
 

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

ремонтно-експлуатаційному підприємству №2 на списання 
фундаменту будинку № 161 по вул. Свердлова в м. Коростені. 
 

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

1702 від 18.12.14р. „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. 
21.СЛУХАЛИ: Про   надання  дозволу  фінансовому управлінню виконавчого 

комітету  Коростенської міської ради на списання необоротних активів 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
22.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на безоплатну передачу  комп’ютерної техніки 

Коростенській виправній колонії управління державної пенітенціарної 
служби України в Житомирській області (№ 71) та обласній організації 
товариства Червоного Хреста України Ольгинське братство УПЦ 
Госпису св. Єлени м. Коростень. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
23.СЛУХАЛИ: Про затвердження інвестиційної програми Комунального 

підприємства теплозабезпечення на 2015 рік. 
 

ДОПОВІДАЄ: Мартинюк В.М. – начальник управління ЖКГ. 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
24.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення тридцять сьомої cесії VI скликання від 

06.11.2014 р. №1663 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: Мартинюк В.М. – начальник управління ЖКГ. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
25.СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу № 7 від 21.01.2015 р. засідання постійно 

діючої комісії з проведення конкурсу  по наданню житлово-
комунальних послуг з вивезення побутових відходів з території м. 
Коростеня та тексту договору  на надання послуг з вивезення 
побутових відходів в м. Коростені 
 

ДОПОВІДАЄ: Мартинюк В.М. – начальник управління ЖКГ. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
26.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  комунальному виробничому житловому  

ремонтно-експлуатаційному підприємству № 1 на списання  
безнадійної дебіторської  заборгованості  комунального виробничого 
житлового  ремонтно-експлуатаційного підприємства № 2 
 

ДОПОВІДАЄ: Мартинюк В.М. – начальник управління ЖКГ. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
27.СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконавчого комітету    Коростенської   

міської   ради №87 від 18.02.2015 р. 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
28.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на відстрочення сплати пайової участі у розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста 
Коростеня. 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради з поправкою «до кінця 

2015 року». (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
29.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  на зменшення відсотку від загальної 

кошторисної  вартості будівництва по вул. В.Сосновського,36-В в м. 
Коростені. 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийняте 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 0 депутатів, «Проти» - 30 депутатів, «Утримались» - 0 депутатів. 
30.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  на зменшення відсотку від загальної 

кошторисної  вартості будівництва по вул. В.Сосновського,36-В в м. 
Коростені. 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 



 11 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийняте 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 0 депутатів, «Проти» - 30 депутатів, «Утримались» - 0 депутатів. 
31.СЛУХАЛИ: Про затвердження списку присяжних для кримінального провадження 

у Коростенському міськрайонному суді . 
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
32.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про консультативне опитування 

мешканців міста Коростеня. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
ВИСТУПИЛИ: Волошенко В.М. – депутат міської ради 

-Я пропоную при вирішенні земельних питань на  окрузі запрошувати 
депутатів, організувати прийом заяв; збирати людей безпосередньо на 
місцях; поважати один одного, бути толерантними; дати можливість 
людям використовувати це право. 

33.СЛУХАЛИ: Про визнання окремих пунктів додатків до рішень 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. 
34.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. 
35.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. 
36.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу виконавчому комітету Коростенської міської 

ради на розробку проекту землеустрою земельної ділянки по вулиці 
В.Сосновського, 43-К. 
 

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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37.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Виробничо-комерційній фірмі «Верас» в формі 
товариства з обмеженою відповідальністю на проведення 
інвентаризації земельної ділянки переданої у постійне користування 
по 1-му провулку Гранітному, 19. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 29, проти – 0, утрималось -0, не голосував – 1 (Москаленко В.В. – 

заява додається) 
38.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. 
39.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки гр. Сохорі В.Й. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
40.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: Одноголосно. 
41.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. 
42.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. 
43.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на умовах оренди гр. Железняк К.С. 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів   
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
44.СЛУХАЛИ: Про припинення права оренди та сервітутного користування на 

земельні ділянки. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
45.СЛУХАЛИ: Про припинення права сервітутного землекористування ПП «Істок-

2007» та надання дозволу на виготовлення технічної документації 
щодо складання документів про надання права сервітутного 
землекористування Гур’яновій Л.О. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
46.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до окремих пунктів рішень сесії міської ради. 

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

містобудування та земельних ресурсів   
ВИРІШИЛИ: Пункти 8-9 виключити. 

Прийняти рішення Коростенської міської ради з поправками 
(додається) 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
47.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу приватному підприємству «Коростенська «Фірма 

«Друк» на проведення інвентаризації земельної ділянки по вулиці 
Кірова, 4-А. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Рішення знято, заявник відкликав заяву. 
48.СЛУХАЛИ: Про надання виконавчому комітету Коростенської міської ради 

дозволу на виготовлення проекту із землеустрою на земельну ділянку 
по вулиці Жовтневій, 11-Б міста Коростені. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
49.СЛУХАЛИ: Про надання виконавчому комітету Коростенської міської ради 

дозволу на виготовлення проекту із землеустрою на земельну ділянку 
по вулиці Мельника, в районі будівлі №14-В міста Коростені. 
 

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

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

призначення земельної ділянки гр. Ярмолюку Р.В. 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів   
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
51.СЛУХАЛИ: Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

Підприємству з іноземними інвестиціями в формі товариства з 
обмеженою відповідальністю «Житомир-Петрол» та надання дозволу 
Товариству з обмеженою відповідальністю «Ассагай»  про надання 
дозволу на 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. 
52.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Бессарабову А.М. на викуп земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом 
продажу. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
53.СЛУХАЛИ: Про продаж ФОП Дубінчук І.В. та ФОП Нікітіній І.В. земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення на якій розташований 
об’єкт нерухомого майна заявників. 
      

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
54.СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки на умовах оренди ФОП Хланю В.А. 

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

містобудування та земельних ресурсів   
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
55.СЛУХАЛИ: Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вулиці Шатрищанській, 6-Б  
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: За – 29, проти – 0, утрималось -0, не голосував – 1 (Головійчук О.С. – 

заява додається) 
56.СЛУХАЛИ: Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вулиці Шатрищанській, 6-Г  
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: За – 29, проти – 0, утрималось -0, не голосував – 1 (Головійчук О.С. – 

заява додається) 
57.СЛУХАЛИ: Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки 
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несільськогосподарського призначення по вулиці Шатрищанській, 6-Д  
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: За – 29, проти – 0, утрималось -0, не голосував – 1 (Головійчук О.С. – 

заява додається) 
58.СЛУХАЛИ: Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вулиці Шатрищанській, 6-Е  
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: За – 29, проти – 0, утрималось -0, не голосував – 1 (Головійчук О.С. – 

заява додається) 
59.СЛУХАЛИ: Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вулиці Шатрищанській, 6-Є  
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: За – 29, проти – 0, утрималось -0, не голосував – 1 (Головійчук О.С. – 

заява додається) 
60.СЛУХАЛИ: Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вулиці Шатрищанській, 6-Ж  
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: За – 29, проти – 0, утрималось -0, не голосував – 1 (Головійчук О.С. – 

заява додається) 
61.СЛУХАЛИ: Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вулиці Шатрищанській, 6-З  
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: За – 29, проти – 0, утрималось -0, не голосував – 1 (Головійчук О.С. – 

заява додається) 
62.СЛУХАЛИ: Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вулиці Шатрищанській, 6-І 
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: За – 29, проти – 0, утрималось -0, не голосував – 1 (Головійчук О.С. – 

заява додається) 
63.СЛУХАЛИ: Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки 
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несільськогосподарського призначення по вулиці Шатрищанській, 6-К 
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: За – 29, проти – 0, утрималось -0, не голосував – 1 (Головійчук О.С. – 

заява додається) 
64.СЛУХАЛИ: Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вулиці Шатрищанській, 6-Л 
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: За – 29, проти – 0, утрималось -0, не голосував – 1 (Головійчук О.С. – 

заява додається) 
65.СЛУХАЛИ: Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вулиці Шатрищанській, 6-Н 
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: За – 29, проти – 0, утрималось -0, не голосував – 1 (Головійчук О.С. – 

заява додається) 
66.СЛУХАЛИ: Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вулиці Шатрищанській, 6-О 
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: За – 29, проти – 0, утрималось -0, не голосував – 1 (Головійчук О.С. – 

заява додається) 
67.СЛУХАЛИ: Про зняття з контролю рішень міської ради. 

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

Дзиґа О.О. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно.  
68.СЛУХАЛИ: Про хід виконання депутатського запиту депутата Новицької Є.І. 

 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
69.СЛУХАЛИ: Про хід виконання депутатського запиту депутата Омельянчука В.П. 

(рішення 39 сесії VI  скликання №1780) 
 

ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
70.СЛУХАЛИ: Про хід виконання депутатського запиту депутата Омельянчука В.П. 

(рішення 39 сесії VI  скликання №1781) 
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ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови. 
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. 

-Тумаш С.П. взяти на контроль, розглянути можливість встановлення 
відкидного пантуса у під’їзді будинку по вул.Кірова, 84, де мешкає 
громадянка Шабутенко С.І. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
71.СЛУХАЛИ: Про хід виконання депутатського запиту депутата Волківської Л.М. 

 
ДОПОВІДАЄ: Мартинюк В.М. – начальник управління ЖКГ 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
 
 
Міський голова                                                                                                 В.Москаленко 


