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ПРОТОКОЛ 
пленарного засідання cорок п’ятої  сесії Коростенської міської ради VІ скликання 

 
                                                                                            
                                            27 серпня  2015 року 
                                            Зал засідань міської ради. 
 
                                            Усього обрано депутатів – 50 
                                            Присутні на сесії – 33 депутати 
 
                                                                              (Список додається). 
 

Сорок п’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.Грищенко О.М..– депутат міської ради. 
2.Заставська Н.В. – депутат міської ради. 
3.Продащук Л.В. – депутат міської ради. 
 
ГОЛОСУВАННЯ : одноголосно. 
 
2.СЛУХАЛИ: Про порядок денний сесії: 
 

Назва питання 
1.Про затвердження підсумків виконання Програми економічного та соціального розвитку 
міста Коростеня за перше півріччя 2015 року. 

 
2.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за перше півріччя 2015 року. 
 
3.Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради 
 
4.Про внесення змін до міського бюджету 
 
5.Про внесення змін до кошторису витрат міського фонду охорони навколишнього 
природного середовища на 2015 рік 
 
6.Про затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку м. Коростеня до 2020 
року 
 
7.Про  затвердження оновленого складу міської комісії з упорядкування діяльності по 
збиранню, заготівлі, переробці та продажу  брухту  металів. 
 
8.Про включення до переліку об’єктів  комунальної  власності, які підлягають приватизації 
у 2015 році нежилого приміщення по вул. Б.Хмельницького,69-А 
 
9.Про погодження тексту договору купівлі-продажу  нежитлового    приміщення   по 
вул.Білокоровицьке шосе,6, приміщення 138   
 
10.Про   погодження   тексту договору купівлі-продажу нежилого приміщення по  вул. 
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Базарна  площа,  9-Б 
 
11.Про   зняття  з   контролю договору купівлі-продажу 
 
12.Про   надання  дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради 
на списання основних засобів 
 
13.Про   надання  дозволу комунальному виробничому житловому ремонтно-
експлуатаційному підприємству № 1 на укладення з ТОВ „Міський інформаційний центр” 
договору оренди частини нежитлового приміщення, розташованого по вул. Грушевського, 
33 в м. Коростені 
 
14.Про надання згоди на безоплатне прийняття  в комунальну власність територіальної 
громади міста Коростеня вуличних світлодіодових світильників на сонячних батареях в 
кількості семи одиниць, що належать ГО «Древлянська екологічна рада міста Коростеня»   
 
15.Про виділення приміщення для забезпечення роботи територіальної виборчої комісії з 
чергових місцевих виборів 25.10.2015 р. 
     
16.Про надання приміщення придатного для проведення передвиборної агітації в процесі 
чергових місцевих виборів 25 жовтня 2015 року 
 
17.Про затвердження переліку місць для розміщення матеріалів передвиборчої агітації в 
процесі чергових місцевих виборів 25 жовтня 2015 року 
 
18.Про надання дозволу  Комунальному виробничому житловому  ремонтно-
експлуатаційному підприємству № 1,  Комунальному підприємству «Водоканал», 
Комунальному підприємству  «Теплозабезпечення» на списання   заборгованості по  
квартирі № 51 по вулиці Мельника № 13. 
 
19.Про  погодження переліку житлових приміщень, в яких проведено встановлення 
газового обладнання (котлів) без дозволу. 
 
20.Про нагородження нагрудним знаком  «За заслуги перед містом» Кобилінського 
Володимира Адамовича, Медведчука Віктора Володимировича, Стеблянко Ольги 
Євгеніївни 
 
21. Про нагородження Грамотою Коростенської міської ради Тагун Л.Є, Геращенко О.О.  
 
22.Про створення робочої групи з питань реалізації Закону України «Про засудження 
комуністичного й націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону 
пропаганди їх символіки» 
 
23.Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок на умовах оренди   
 
24.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 
 
25.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність громадянам  
 
26.Про затвердження технічних документацій щодо складання документів про надання 
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права сервітутного землекористування земельними ділянками  
 
27.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо складання документів 
по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди гр. 
Петренко Л.Б., Яковенко Л.Б. 
 
28.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність громадянам  
 
29.Про внесення змін до окремих пунктів рішень сесії міської ради 
 
30.Про поновлення договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення 
 
31.Про передачу земельних ділянок на умовах оренди  
 
32.Про продаж ФОП Соловйову А.Ф. земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення по вулиці В.Сосновського, 38-Т міста Коростеня на якій розташований об’єкт 
нерухомого майна заявника 
 
33.Про  внесення змін в п.11 рішення Коростенської міської ради 38 сесія 6 скликання від 
18.12.2014р. №1724  «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  надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, по вулиці Котовського №27 гр.Вакульчуку О.І. 
 
35.Про затвердження Переліку земельних ділянок, які виставлятимуть на земельні торги 
окремими лотами у 2015-2016 роках, та умов проведення продажу їх прав 
 
36.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці 
Мельника, 14-Г міста Коростеня 
 
37.Про зняття з контролю рішень міської ради 
 
38.Про хід виконання запиту депутата Микитчука О.Ф. 
 
39.Про хід виконання запиту депутата Омельянчука В.П. 
 
40. Про хід виконання запиту депутата Кузнєцова Ю.В. 
 
41.Про хід виконання запиту депутата Харакоз Н.В. 
 
42.Про хід виконання запиту депутата  Греся О.П. 
 

 
СЛУХАЛИ: Про внесення  доповнень до порядку денного сесії. 

ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. – міський голова 
 

 Про скасування рішення Коростенської міської ради (тридцять шоста сесія VI  
скликання) №1620 від 25.09.14р. 
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ГОЛОСУВАННЯ:одноголосно з доповненням. 
 
СЛУХАЛИ:Про регламент роботи сесії. 
 
ВИСТУПИЛИ:Москаленко В.В. – міський голова 
Щодо регламенту роботи сесії: 
По порядку денного: по першому питанню порядку денного - Жилін О.В. – до 30 хв., 
Щербанюк Л.П. – до 10 хв., Марусич Д.В. – до 15 хв., для виступаючих  до 7 хв; для інших 
питань сесії до 5 хв.,  для повторних виступів відвести до  2 хв. Перерву оголосити через дві 
години роботи сесії. 
 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
 
1.СЛУХАЛИ: Про затвердження підсумків виконання Програми економічного та 

соціального розвитку міста Коростеня за перше півріччя 2015 року. 
 

ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
(Доповідь додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно  
2.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за перше 

півріччя 2015 року. 
 

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

ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
3.СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради   

 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління.  
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
4.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету  

 
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління.  
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 

5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до 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. 
6.СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку м. 

Коростеня до 2020 року 
 

ДОПОВІДАЄ: Марусич Д.В. - експерт проекту GIZ «Енергоефективність в 
громадах». (Презентация Плану дій сталого енергетичного розвитку 
міста Коростеня до 2020 р додається) 
 

ВИСТУПИЛИ: Гресь О.П. – депутат міської ради. 
-Виходячи з Вашого досвіду, який відсоток виконання планів по 
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Україні? 
Марусич Д.В. 
-Тут включені різні плани, втому числі перспективні. Все залежить від 
бажання і стремління. 
Кіт Р.О.- депутат міської ради 
Чиє ці плани обов’язковими до виконання.? Чи будуть всі 
прислухатися до порад? Хто буде контролювати, зокрема викиди СО2? 
Марусич Д.В. 
-Щоб забезпечити належний контроль, потрібно розробити додаткові 
програми. Цей план – це дороговказ. Далі мають бути розроблені 
додаткові програми, де якраз і будуть прописані положення 
обов’язкові до виконання. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
7.СЛУХАЛИ: Про  затвердження оновленого складу міської комісії з упорядкування 

діяльності по збиранню, заготівлі, переробці та продажу  брухту  
металів. 
 

ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
8.СЛУХАЛИ: Про включення до переліку об’єктів  комунальної  власності, які 

підлягають приватизації у 2015 році нежилого приміщення по вул. 
Б.Хмельницького,69-А 
 

ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
9.СЛУХАЛИ: Про погодження тексту договору купівлі-продажу  нежитлового    

приміщення   по вул.Білокоровицьке шосе,6, приміщення 138  
 

ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 32, проти – 0, утримались – 1 
10.СЛУХАЛИ: Про   погодження   тексту договору купівлі-продажу нежилого 

приміщення по  вул. Базарна  площа,  9-Б 
 

ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 32, проти – 0, утримались – 1 
11.СЛУХАЛИ: Про   зняття  з   контролю договору купівлі-продажу  
ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 

 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно  
12.СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу відділу освіти виконавчого комітету 

Коростенської міської ради на списання основних засобів 
 

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 
13.СЛУХАЛИ: Про   надання  дозволу комунальному виробничому житловому 

ремонтно-експлуатаційному підприємству № 1 на укладення з ТОВ 
„Міський інформаційний центр” договору оренди частини 
нежитлового приміщення, розташованого по вул. Грушевського, 33 в 
м. Коростені 
 

ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
14.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття  в комунальну власність 

територіальної громади міста Коростеня вуличних світлодіодових 
світильників на сонячних батареях в кількості семи одиниць, що 
належать ГО «Древлянська екологічна рада міста Коростеня»   

ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
15.СЛУХАЛИ: Про виділення приміщення для забезпечення роботи територіальної 

виборчої комісії з чергових місцевих виборів 25.10.2015 р. 
 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому   
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
16.СЛУХАЛИ: Про надання приміщення придатного для проведення передвиборної 

агітації в процесі чергових місцевих виборів 25 жовтня 2015 року 
ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому   
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
17.СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку місць для розміщення матеріалів 

передвиборчої агітації в процесі чергових місцевих виборів 25 жовтня 
2015 року 
 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому   
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно  
18.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  Комунальному виробничому житловому  

ремонтно-експлуатаційному підприємству № 1,  Комунальному 
підприємству «Водоканал», Комунальному підприємству  
«Теплозабезпечення» на списання   заборгованості по  квартирі № 51 
по вулиці Мельника № 13. 
 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
19.СЛУХАЛИ: Про  погодження переліку житлових приміщень, в яких проведено 

встановлення газового обладнання (котлів) без дозволу. 
 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 31, проти – 2, утримались – 0 
19.СЛУХАЛИ: Про нагородження нагрудним знаком  «За заслуги перед містом» 

Кобилінського Володимира Адамовича, Медведчука Віктора 
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Володимировича, Стеблянко Ольги Євгеніївни 
 

ДОПОВІДАЄ: Москаленко В.В. – міський голова  
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
20.СЛУХАЛИ: Про нагородження Грамотою Коростенської міської ради Тагун Л.Є, 

Геращенко О.О.  
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради  
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
21.СЛУХАЛИ: Про створення робочої групи з питань реалізації Закону України «Про 

засудження комуністичного й націонал-соціалістичного тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки» 
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 28, проти – 3, утримались – 2 
ВИСТУПИЛИ: Сергієнко Оксана Василівна – начальник відділу взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної правової допомоги Коростенського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
(Надана інформація щодо надання безоплатної вторинної допомоги, адресу та контакти 
установи. 5-09-49, 5-09-45) 
22.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок на умовах оренди   
  

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
23.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 – 32, проти – 0, утримались – 0, не голосував – 1 депутат (Новицька 

Є.І. – заява додається) 
24.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 
25.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій щодо складання 

документів про надання права сервітутного землекористування 
земельними ділянками  



 8 

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

складання документів по встановленню меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на умовах оренди гр. Петренко Л.Б., Яковенко 
Л.Б. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
27.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 
28.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до окремих пунктів рішень сесії міської ради 

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

містобудування та земельних ресурсів   
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради з поправкою – п.3 
виключити (додається) 

ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
29.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 
30.СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок на умовах оренди  

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

містобудування та земельних ресурсів   
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
31.СЛУХАЛИ: Про продаж ФОП Соловйову А.Ф. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вулиці В.Сосновського, 38-
Т міста Коростеня на якій розташований об’єкт нерухомого майна 
заявника 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
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32.СЛУХАЛИ: Про  внесення змін в п.11 рішення Коростенської міської ради 38 сесія 
6 скликання від 18.12.2014р. №1724  «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 
33.СЛУХАЛИ: Про  надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення та передачу земельної ділянки у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, по вулиці Котовського №27 гр.Вакульчуку О.І. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
34.СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку земельних ділянок, які виставлятимуть на 

земельні торги окремими лотами у 2015-2016 роках, та умов 
проведення продажу їх прав 

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 проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Мельника, 14-Г міста Коростеня 
 

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

ВИСТУПИЛИ: Боровков В.В. – депутат міської ради 
-Це максимально можлива площа? 
Мельниченко О.П. 
-Так . 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
36.СЛУХАЛИ: Про зняття з контролю рішень міської ради 

 
ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
37.СЛУХАЛИ: Про хід виконання запиту депутата Микитчука О.Ф. 

 
ДОПОВІДАЄ: Жилін О.В. – начальник управління економіки. 
ВИРІШИЛИ:  Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ВИСТУПИЛИ: Волошенко В.М - . депутат міської ради. 

-Багато чого залежить від водіїв. І зараз після розпорядження, що діти 
молодшого шкільного віку перевозяться безкоштовно, випадки що 
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дітей висаджують трапляються. 
Москаленко В.В. – міський голова 
-По цьому питанню, Олексій Васильович, зібрати перевізників, 
роз’яснити, розвісити необхідні оголошення в автобусах. 

ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
38.СЛУХАЛИ: Про хід виконання запиту депутата Омельянчука В.П. 

 
ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
39.СЛУХАЛИ: Про хід виконання запиту депутата Кузнєцова Ю.В. 

 
ДОПОВІДАЄ: Мартинюк В.М. – начальник управління ЖКГ 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
40.СЛУХАЛИ: Про хід виконання запиту депутата Харакоз Н.В. 

 
ДОПОВІДАЄ: Бондарчук В.І. –інспектор ДПС ВДАІ з обслуговування м.Коростень 

та Коростенського району при УМВС України в Житомирській області 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
41.СЛУХАЛИ: Про хід виконання запиту депутата  Греся О.П. 

 
ДОПОВІДАЄ: Бондарчук В.І. –інспектор ДПС ВДАІ з обслуговування м.Коростень 

та Коростенського району при УМВС України в Житомирській області 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
42.СЛУХАЛИ: Про запит депутата Продащука Л.В. на звернення мешканців будинку 

№78 по вулиці Кірова щодо проблем, які виникли з 
електроживленням у цьому будинку, а також будівництвом нової 
споруди по цій адресі. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
19.СЛУХАЛИ: Про запит депутат Продащука Л.В. на звернення мешканців будинку 

№78, 78-А, 91 по вулиці Кірова щодо благоустрою прибудинкової 
території, а саме сприяння в побудові дитячого майданчика, місця для 
прогулянок з дітьми молодшого віку, спортивного майданчика 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
43.СЛУХАЛИ: Про запит депутата Шишука Я.О. щодо прохання  комунальної 

установи «Коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів війни 
та праці» Житомирської обласної ради перегляду суми по оплаті 
оренди житлових та допоміжних приміщень установи, в зв’язку з 
тяжким фінансовим становищем 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
44.СЛУХАЛИ: Про скасування рішення Коростенської міської ради (тридцять шоста 

сесія VI  скликання) №1620 від 25.09.14р. 
 

ДОПОВІДАЄ: Безпалько В.П. – начальник відділу торгівлі та побутового 
обслуговування населення 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
45.СЛУХАЛИ: Інформація про громадські слухання з обговорення питання 

будівництва деревообробного комбінату по вул..Жовтневій,11-Б, які 
відбулись 25.08.15р. 
 

ІНФОРМУЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради 
-25 серпня 2015р. в міському будинку культури відбулись громадські 
слухання з обговорення питання будівництва деревообробного 
комбінату по вул. Жовтневій, 11-Б. Згідно з реєстрацією на громадські 
слухання прибуло 382 представники територіальної громади міста. 
З доповідями по питанню, яке було винесене на слухання, виступили 
:Самчук Катерина Іванівна – генеральний директор деревообробного 
комбінату, Свистунов Олександр Вікторович – головний архітектор 
деревообробного комбінату, Самогаєв Дмитро Аркадійович – 
технічний директор. 
Учасникам слухань було представлено інформацію щодо проекту 
виробництва, а саме призначення підприємства, схеми розташування 
об’єктів та інфраструктури, благоустрою території. Ознайомлено з 
технологічними особливостями нового підприємства, його 
обладнанням та виробничим циклом, екологічними характеристиками 
Всім бажаючим була надана можливість виступити та поставити 
запитання.  
Як підсумок громадських слухань -  було прийняте наступне рішення: 

1.Рекомендувати проект будівництва деревообробного комбінату 
по вул.Жовтневій,11-Б для подальшого погодження в дозвільних 
службах. 

2.Пропозиції та зауваження, висловлені виступаючими з питання  
будівництва деревообробного комбінату по вул.Жовтневій,11-Б 
висвітлити в засобах масової інформації. 
Результати голосування за вищезазначене рішення такі:  «За» - 252, 
«Проти» – 45,  «Утрималось» - 85 

ВИСТУПИЛИ: Іванов С.С.- депутат міської ради 
-«Житомир-інфо» написав, що половину залу пішла під час слухань 
.Але ж це неправда. Я вважаю що це треба якось присікати. 
Сатяєва К.М. – депутат міської ради. 
-Інформаційний відділ має відреагувати та направити відповідний 
лист. 
Чижевська Н.М. – начальник відділу ІКЗ 
-Ми маємо відеоролік відзнятий нашим телебаченням, в якому все 
чітко видно. Його ми і надішлемо. 
Боровков В.В - депутат міської ради 
-У мене було враження, що на слуханнях глухий говорив із сліпим. 
Тому я вважаю, що потрібно провести широку інформаційну кампанію 
щодо екології (що буде з водою, повітрям), коли буде санзона 
(висаджені навколо дерева) – на це треба звернути увагу. 
Москаленко В.В.- міський голова. 
-Дійсно, люди налякані, тому має бути розумна інформаційна 
політика, людям потрібно доходчиво все розказувати. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома 
 
 
Міський голова                                                                                                 В.Москаленко 


