
 1 

ПРОТОКОЛ 
пленарного засідання cорок шостої сесії Коростенської міської ради VІ скликання 

 
                                                                                            
                                            24 вересня  2015 року 
                                            Зал засідань міської ради. 
 
                                            Усього обрано депутатів – 50 
                                            Присутні на сесії – 38 депутатів 
 
                                                                              (Список додається). 
 
В роботі сесії взяли участь: 

Депутати Житомирської обласної ради Куницький В.І., Бондарчук Ю.С. 
Хильченко А.І. – директор Житомрського обласного Центру фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» 
 
Сорок шосту 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.Зінюк О.А. – депутат міської ради. 
2.Барилюк С.М. – депутат міської ради. 
3.Микитчук О.Ф. – депутат міської ради. 
 
ГОЛОСУВАННЯ : одноголосно. 
 
2.СЛУХАЛИ: Про порядок денний сесії: 

 
І. Звіт секретаря міської ради Ходаківського В.В.  про роботу Коростенської міської 

ради VI  скликання за період 2010-2015 років. 
  
ІІ.Питання міського бюджету, комунальної власності, земельних відносин, різне. 

 
Назва питання 

1.Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» Бех Л.П., Коляди О.В. 
 
2.Про внесення змін до  міського  бюджету  на 2015 рік                              
 
3.Про   надання  дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
списання основних засобів 
 
4.Про внесення змін до рішення Коростенської міської ради «Про затвердження нової 
редакції  КОМУНАЛЬНОГО  ВИРОБНИЧОГО-ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«КОРОСТЕНЬХАРЧ» сорок друга сесія VІ скликання)  від 18.06.2015р.  №1895    
 
5.Про надання дозволу Коростенському    комунальному підприємству „Водоканал” на  
відкриття  кредиту  на умовах овердрафту в Житомирській обласній дирекції АТ 
„Райффайзен Банк Аваль” 
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6.Про надання згоди  на  безоплатне прийняття  в  комунальну  власність  територіальної  
громади  міста  Коростеня обладнання проекту ПРООН в Україні 
 
7.Про надання згоди  на  безоплатне прийняття  в  комунальну  власність  територіальної  
громади  міста  Коростеня обладнання спільного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду» 
 
8.Про внесення змін до статуту КОМУНАЛЬНОГО                                                                                
ПІДПРИЄМСТВА  „КОРОСТЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА АПТЕКА  №1 ”  та  
скасування   рішення Коростенської  міської  ради  (тридцять  п’ята  сесія VІ скликання) від 
28.08.2014р.  №1566 „Про внесення змін до статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
„КОРОСТЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА АПТЕКА  №1” 
  
9.Про встановлення тимчасової орендної плати на орендовані нежитлові приміщення, 
розташовані по вул. Котовського, 81 та по вул. Мануїльського, 18  в м.Коростені 
 
10.Про внесення змін до рішення Коростенської міської ради (тридцять  восьма  сесія VІ 
скликання)  № 1696 від  18.12.14 р. „Про  затвердження  переліку об’єктів комунальної 
власності, що підлягають приватизації   в 2015 році ” 
 
11.Про визначення організатора земельних торгів, що  здійснює   реалізацію  права    
комунальної власності на земельні ділянки 
 
12.Про відміну рішення Коростенської міської ради (тридцять шоста сесія VІ скликання) № 
2002 від 27.08.15р. 
  
13.Про  надання  дозволу  відділу   освіти   виконавчого комітету Коростенської міської 
ради на розірвання з КВТП «Коростеньхарч» та ТОВ «Гудок» договорів оренди приміщень  
шкільних їдалень загальноосвітніх шкіл міста  
  
14.Про   надання   дозволу  відділу   освіти   виконавчого комітету   Коростенської   міської  
ради на  укладення з Комбінатом громадського харчування Коростенської райспоживспілки 
договорів оренди приміщень шкільних  їдалень загальноосвітніх шкіл міста     
 
15.Про затвердження міської комплексної Програми забезпечення пожежної безпеки та 
захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки 
 
16.Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування на 2016-2020 роки.  
 
17.Про затвердження “Комплексної Програми профілактики злочинності в місті Коростені  
на  2016-2020 роки” 
 
18.Про затвердження Комплексної програми  „Молодь і родина міста Коростеня” на 2016-
2020 роки 
 
19.Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Коростеня на 2016-
2020 роки 
 
20.Про затвердження Програми «Організація культурно-масових заходів у м.Коростені на 
2016-2020 роки».  
 
21.Про затвердження загальноміської Програми розвитку туризму міста Коростеня на 2016-
2020 роки 
 
22.Про затвердження Положення про стипендії виконавчого комітету Коростенської міської 
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ради для провідних спортсменів міста Коростеня  
 
23.Про затвердження «Програми покращення санітарного та екологічного стану р. Уж та її 
притоки р. Кремно на 2016-2020рр.» 
 
24.Про затвердження «Програми розвитку та збереження зелених зон м. Коростеня на 2016 
- 2020 роки»  
 
25.Про затвердження «Програми поводження з твердими побутовими відходами в м. 
Коростені на 2016-2020рр.» 
 
26.Про затвердження комплексної Програми запобігання та ліквідації наслідків 
підтоплення територій міста на період 2016-2020 років 
 
27.Про продовження дії договору про надання послуг з управління житловим фондом 
комунальної власності та утримання житлових будинків і прибудинкових територій з ПП 
«Коростенський житловий сервіс № 5» 
 
28.Про доповнення пункту 1 рішення Коростенської міської ради № 1975 від 27.08.2015р. 
(сорок п’ята сесія VІ скликання) «Про погодження переліку житлових приміщень, в яких 
проведено встановлення газового обладнання (котлів) без дозволу» 
 
29.Про надання громадянам дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення 
та передачу земельних ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів, 
індивідуального садівництва 

 
30.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність громадянам  
 
31.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність громадянам     
 
32.Про поновлення договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення 
 
33.Про надання виконавчому комітету Коростенської міської ради дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою на земельну ділянку по вулиці Жовтневій, 11-Є міста Коростеня  
 
34.Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у постійне користування Комунальному підприємству «Водоканал» 
 
35.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах 
оренди гр. Пашинському М.О. 
 
36.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на умовах оренди  
 
37.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах 
оренди ПП «Теплодар 2»  
 
38.Про припинення права постійного користування земельною ділянкою Підприємству з 
іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Житомир-
Петрол» 
 
39.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо складання документів 
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по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди  
 
40.Про передачу земельних ділянок у приватну власність  
 
41.Про передачу земельної ділянки на умовах оренди Автотранспортному підприємству 
Коростенської райспоживспілки 
 
42.Про внесення змін до окремих пунктів рішень сесії міської ради 
 
43.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо об’єднання земельних 
ділянок на умовах оренди гр. Степанюк Л.М. 

44.Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у постійне користування Комунальному виробничо-господарському підприємству  
 
45.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки гр. Піскову Д.Ю. 
 
46.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки гр. Пісковій О.М. 
 
47.Про хід виконання запиту депутата Шишука Я.О. 
 
48.Про хід виконання запиту депутата Продащука Л.В. 
 
49.Про хід виконання запиту депутата Продащука Л.В. 
 
50.Про хід виконання запиту Головійчука О.С. 
 
51.Про хід виконання запиту депутата Греся О.П. 
 
52.Про хід виконання запиту депутата Греся О.П. 
 
53.Про депутатський запит депутата Волківської Л.М. 

 
СЛУХАЛИ: Про внесення  доповнень до порядку денного сесії. 
 
ВИСТУПИЛИ:Баранівська Т.М. – голова постійної комісії з питань бюджету, економіки 
та комунальної власності. 

 Про надання згоди на безоплатне прийняття з балансу  публічного  акціонерного 
товариства «Енергопостачальна  компанія  «Житомиробленерго» у комунальну 
власність територіальної громади міста Коростеня   нежитлової   будівлі   по  вул. Т. 
Кралі,62. 

 Про скасування рішення Коростенської міської ради (тридцять шоста сесія VІ 
скликання) № 1617 від 25.09.14р. та надання дозволу відділу освіти виконавчого 
комітету Коростенської міської ради на звільнення      КВТП „Коростеньхарч”, ТОВ 
„Гудок” та Комбінат громадського харчування Коростенської райспоживспілки від 
сплати комунальних послуг 

  
Желєзко В.Д.– заступник голови постійної комісії з питань земельних ресурсів, 
будівництва та архітектури 

 В рішення «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»» добавлено пункт щодо 
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надання гр.Клімчуку Роману Миколайовичу дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Суворова,31 міста Коростеня. 

 
ГОЛОСУВАННЯ:одноголосно з доповненнями 
 
СЛУХАЛИ:Про регламент роботи сесії. 
 
ВИСТУПИЛИ:Москаленко В.В. – міський голова 
Щодо регламенту роботи сесії: 
По основному питанню порядку денного: Ходаківському В.В. – до 25 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: Звіт секретаря міської ради про роботу Коростенської міської ради VI  

скликання за період 2010-2015 років. 
                                                           

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради 
(Виступ додається) 

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

Л.П., Коляди О.В. 
                                                           

ДОПОВІДАЄ: Москаленко В.В. – міський голова  
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
ВИСТУПИЛИ:Хильченко Адам Іванович – директор Житомрського обласного Центру 
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», який вручив подяки Міністерства молоді та 
спорту України міському голові Москаленку В.В.  за вагомий особистий внесок у розвиток 
фізичної культури та спорту в Україні та директору Коростенського міського Центру 
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Тімбуровському М.І. за особисту професійну 
майстерність, активну діяльність у сфері фізичної культури та масового спорту. 
 
3.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 
4.СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу відділу освіти виконавчого комітету 

Коростенської міської ради на списання основних засобів 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Коростенської міської ради «Про 

затвердження нової редакції  КОМУНАЛЬНОГО  ВИРОБНИЧОГО-
ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОРОСТЕНЬХАРЧ» сорок друга 
сесія VІ скликання)  від 18.06.2015р.  №1895    
 

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

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

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

територіальної  громади  міста  Коростеня обладнання проекту 
ПРООН в Україні 
 

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

територіальної  громади  міста  Коростеня обладнання спільного 
проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» 
 

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

ПІДПРИЄМСТВА  „КОРОСТЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 
АПТЕКА  №1 ”  та  скасування   рішення Коростенської  міської  ради  
(тридцять  п’ята  сесія VІ скликання) від 28.08.2014р.  №1566 „Про 
внесення змін до статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
„КОРОСТЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА АПТЕКА  №1” 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
10.СЛУХАЛИ: Про встановлення тимчасової орендної плати на орендовані нежитлові 

приміщення, розташовані по вул. Котовського, 81 та по вул. 
Мануїльського, 18  в м.Коростені 
 

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

восьма  сесія VІ скликання)  № 1696 від  18.12.14 р. „Про  
затвердження  переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають 
приватизації   в 2015 році ” 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 36, проти – 1, утрималось -0, не голосував – 1 (Бондарчук М.В. – 

заява додається) 
12.СЛУХАЛИ: Про визначення організатора земельних торгів, що  здійснює   

реалізацію  права    комунальної власності на земельні ділянки 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
13.СЛУХАЛИ: Про відміну рішення Коростенської міської ради (тридцять шоста сесія 
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VІ скликання) № 2002 від 27.08.15р. 
 

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

-Як буде вирішено питання сплати комунальних послуг, зокрема, 
теплопостачання для Райспоживспілки. 
Ясинецький О.А. 
-Ми всіх поставили в рівні умови і прописали це окремим рішенням, 
яке було внесено додатково. 

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

Коростенської міської ради на розірвання з КВТП «Коростеньхарч» та 
ТОВ «Гудок» договорів оренди приміщень  шкільних їдалень 
загальноосвітніх шкіл міста. 
 

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

Коростенської   міської  ради на  укладення з Комбінатом 
громадського харчування Коростенської райспоживспілки договорів 
оренди приміщень шкільних  їдалень загальноосвітніх шкіл міста     
 

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

сесія VІ скликання) № 1617 від 25.09.14р. та надання дозволу відділу 
освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради на звільнення      
КВТП „Коростеньхарч”, ТОВ „Гудок” та Комбінат громадського 
харчування Коростенської райспоживспілки від сплати комунальних 
послуг. 
 

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

акціонерного товариства «Енергопостачальна  компанія  
«Житомиробленерго» у комунальну власність територіальної громади 
міста Коростеня   нежитлової   будівлі   по  вул. Т. Кралі,62. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
18.СЛУХАЛИ: Про затвердження міської комплексної Програми забезпечення 

пожежної безпеки та захисту населення і територій міста від 
надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки. 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
19.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування на 

2016-2020 роки. 
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ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
20.СЛУХАЛИ: Про затвердження “Комплексної Програми профілактики злочинності 

в місті Коростені  на  2016-2020 роки” 
 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
21.СЛУХАЛИ: Про затвердження Комплексної програми  „Молодь і родина міста 

Коростеня” на 2016-2020 роки. 
 

ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
22.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. 

Коростеня на 2016-2020 роки 
 

ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
23.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Організація культурно-масових заходів 

у м.Коростені на 2016-2020 роки». 
 

ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
24.СЛУХАЛИ: Про затвердження загальноміської Програми розвитку туризму міста 

Коростеня на 2016-2020 роки 
 

ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
25.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про стипендії виконавчого комітету 

Коростенської міської ради для провідних спортсменів міста 
Коростеня 
 

ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
26.СЛУХАЛИ: Про затвердження «Програми покращення санітарного та екологічного 

стану р. Уж та її притоки р. Кремно на 2016-2020рр.» 
 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
27.СЛУХАЛИ: Про затвердження «Програми розвитку та збереження зелених зон м. 

Коростеня на 2016 - 2020 роки» 
 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
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28.СЛУХАЛИ: Про затвердження «Програми поводження з твердими побутовими 
відходами в м. Коростені на 2016-2020рр.» 
 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
29.СЛУХАЛИ: Про затвердження комплексної Програми запобігання та ліквідації 

наслідків підтоплення територій міста на період 2016-2020 років 
 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
30.СЛУХАЛИ: Про продовження дії договору про надання послуг з управління 

житловим фондом комунальної власності та утримання житлових 
будинків і прибудинкових територій з ПП «Коростенський житловий 
сервіс № 5». 
 

ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П. – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
31.СЛУХАЛИ: Про доповнення пункту 1 рішення Коростенської міської ради № 1975 

від 27.08.2015р. (сорок п’ята сесія VІ скликання) «Про погодження 
переліку житлових приміщень, в яких проведено встановлення 
газового обладнання (котлів) без дозволу» 
 

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

-Чи перевірені всі, хто сюди включені, що вони дійсно відімкнені від 
теплопостачання. 
Баранівська Т.М. 
- Так, звичайно КП «Теплозабезпечення» перевіряє чи дійсно 
відключені та встановлений індивідуальний котел. Після цього ми 
включаємо в список. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: За – 37, проти – 0, утрималось -0, не голосував – 1 (Барилюк С.М. – 

заява додається) 
32.СЛУХАЛИ: Про надання громадянам дозволу на складання проектів землеустрою 

щодо відведення та передачу земельних ділянок у власність для 
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 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 – 35, проти – 0, утрималось -0, не голосувли – 3 (Бондарчук М.В., 

Волківська Л.М., Кузнєцов Ю.В.,Микитчук О.Ф.– заяви додаються) 
34.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 
власність громадянам 
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ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів   

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
35.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. 
36.СЛУХАЛИ: Про надання виконавчому комітету Коростенської міської ради 

дозволу на виготовлення проекту із землеустрою на земельну ділянку 
по вулиці Жовтневій, 11-Є міста Коростеня 
 

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

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

відведення земельної ділянки у постійне користування Комунальному 
підприємству «Водоканал» 
 

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

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

ділянки на умовах оренди гр. Пашинському М.О. 
 

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

ВИСТУПИЛИ: Головійчук О.С. 
-Прилеглу територію привести в порядок. 
Мельниченко О.П. 
-В договорі оренди це прописано. 

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

ділянки на умовах оренди ПП «Теплодар 2» 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
41.СЛУХАЛИ: Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

Підприємству з іноземними інвестиціями в формі товариства з 
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обмеженою відповідальністю «Житомир-Петрол» 
 

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

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

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

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
43.СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок у приватну власність 

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

містобудування та земельних ресурсів   
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
44.СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки на умовах оренди Автотранспортному 

підприємству Коростенської райспоживспілки 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
45.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 (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
46.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

об’єднання земельних ділянок на умовах оренди гр. Степанюк Л.М. 
 

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

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

відведення земельної ділянки у постійне користування Комунальному 
виробничо-господарському підприємству 
 

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

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

призначення земельної ділянки гр. Піскову Д.Ю. 
 

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. 
49.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки гр. Пісковій О.М. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
50.СЛУХАЛИ: Про хід виконання запиту депутата Шишука Я.О. 

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

 
ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В.  – перший заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
52.СЛУХАЛИ: Про хід виконання запиту депутата Продащука Л.В. 

 
ДОПОВІДАЄ: Якубовський Л.П.  – заступник міського голови. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
53.СЛУХАЛИ: Про хід виконання запиту Головійчука О.С. 

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

 
ДОПОВІДАЄ: Мартинюк В.М. – начальник управління ЖКГ. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
55.СЛУХАЛИ: Про хід виконання запиту депутата Греся О.П. 

 
ДОПОВІДАЄ: Мартинюк В.М. – начальник управління ЖКГ. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 
56.СЛУХАЛИ: Про запит депутата Волківської Л.М. на звернення мешканців 

мікрорайону Пашини щодо зміни маршруту автобуса №2 із заїздом на 
вулицю Набережну. 
 

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


