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  ПРОТОКОЛ 
пленарного засідання двадцять першої сесії Коростенської міської ради VІІ скликання 

 
                                                                                            
                                            5 квітня 2018 року 
                                            Зал засідань міської ради. 
 
                                            Усього обрано депутатів – 34 
                                            Присутні на сесії –     28 депутатів 
 
                                                                              (Список додається). 
 

Двадцять першу сесію Коростенської міської ради VІІ 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.Волківська Л.М. – депутат фракції «Нова держава». 
2.Шишук Я.О. -  депутат фракції «Наш край». 
3.Гурінчук А.В. - депутат фракції «Опозиційний блок». 
ГОЛОСУВАННЯ : «За» -  28, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.   
(Результат поіменного голосування додається) 
 
2.СЛУХАЛИ: Про порядок денний сесії та прийняття за основу: 
 

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

          Назва питання 
 

1.Про інформацію  щодо діяльності Коростенського відділу поліції ГУ НП  в Житомирській 
області у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення 
публічної безпеки і порядку у місті Коростені  
 
2.Про внесення змін до  міського бюджету  на 2018 рік     
 
3.Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Коростеня на 
2018 рік, затвердженої рішенням Коростенської міської ради №909 від 21.12.2017 року. 
 
4.Про  затвердження  Положення  про міську  комісію по упорядкуванню діяльності по 
збиранню, заготівлі,  переробці та продажу  брухту  металів при виконавчому комітету  
Коростенської міської ради,  та її оновленого  складу 
 
5.Про надання дозволу Коростенському комунальному підприємству  „Водоканал” на 
списання основних засобів  
 
6.Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету  Коростенської міської ради  на 
списання нежитлової будівлі  гаражу № 3 по вул.Грушевського, 66-в в м. Коростені   
 
7.Про доповнення до плану діяльності Коростенської міської ради та її виконавчого комітету 
з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік. 
 
8.Про затвердження змін у структурі виконавчих органів міської ради. 



 2 

 
9.Про  внесення змін до  Комплексної програми розвитку культури і туризму в м.Коростень 
на  2017-2021 роки, затвердженої рішенням 13 сесії Коростенської міської ради VII скликання 
від 05.04.17р. № 629, зі змінами 
 
 
10. Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Коростені на 
2017-2020 роки, затвердженої рішенням одинадцятої сесії VІІ скликання Коростенської 
міської ради від 22.12.2016р. № 492 (зі змінами)  
 
11.Про внесення змін до «Комплексної програми профілактики злочинності в місті Коростені 
на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням одинадцятої сесії VІІ скликання від 22.12.2016 р. 
№502, зі змінами 
 
12.Про внесення змін до «Міської програми розвитку охорони здоров’я на 2017-2019 роки» 
та затвердження її в новій  редакції 
 
13.Про затвердження нової редакції ПОЛОЖЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«КОРОСТЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я   НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ 
ДЛЯ ВСІХ» КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 
 
14.Про затвердження порядку часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових 
ставок за кредитами, залученими ОСББ міста Коростеня 
 
15.Про затвердження моніторингу виконання за 2015-2017 роки Стратегічного плану 
розвитку міста Коростеня до 2025 року  
 
16.Про внесення змін до “Програми розвитку земельних відносин у м. Коростені на 2017-
2021 роки”, затвердженої рішенням одинадцятої сесії Коростенської міської ради VІІ-го 
скликання №504 від 22.12.2016 року, зі змінами 
 
17. Про надання дозволу на розробку детальних планів території житлових кварталів 
садибної забудови в м. Коростені 
 
18.Про надання дозволу на розробку  детальних планів території  
 
19.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
громадянам  
 
20.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність громадянам  
 
21.Про надання громадянам дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення та 
передачу земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, будівництва індивідуальних гаражів, 
індивідуального садівництва 
 
22.Про надання громадянам дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення та 
передачу земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва в садовому 
товаристві «Ветеран»та садовому товаристві ім. Г.Ф. Наценко 
 
23.Про надання Приватному підприємству «Земельно-кадастрове бюро м.Коростеня» дозволу 
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по 
вулиці І.Франка, 3-Б в місті Коростені 
 
24.Про припинення права оренди на земельні ділянки  
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25.Про передачу земельної ділянки в оренду по вулиці Грушевського, 106-А  міста Коростеня 
 
26.Про поновлення договору сервітутного землекористування  
 
27.Про внесення змін до п.7 рішення дев’ятнадцятої сесії VI скликання Коростенської міської 
ради від 23.11.2012 року №940 “Про надання громадянам дозволу на складання проектів 
землеустрою щодо відведення та передачу земельних ділянок у власність для індивідуальної 
житлової забудови” 
 
28.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 
користування Комунальній організації “Коростенський міський центр фізичного здоров'я 
населення “Спорт для всіх” по вулиці Сергія Кемського(Жовтнева), 11-М  міста Коростеня 
 
29.Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю Яценко М.С., фізичній особі-підприємцю 
Коновал І.В. на викуп земельної ділянки несільськогосподарського призначення у власність 
шляхом продажу по вулиці Базарна площа, 3 міста Коростеня 
 
30.Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на умовах оренди  
 
31.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки по вулиці Сергія Кемського(Жовтнева), 11-М 
 
32.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка підлягає 
продажу на земельних торгах 
 
33.Про надання згоди ТОВ «Українська холдингова лісопильна компанія» на передачу в 
суборенду ПрАТ «Коростенський завод МДФ» частини орендованої земельної ділянки по 
вулиці Сергія Кемського(Жовтнева), 11-Б міста Коростеня 
 
34.Про затвердження технічної документацій із землеустрою щодо поділу земельних ділянок 
по вул. Промисловій (Червоноармійська), 7 міста Коростеня 
 
35.Про надання дозволу Відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 
по вул. Кооперативній, 3-Б міста Коростеня 
 
36.Про продаж ФОП Заставській Н.В. земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення по вулиці Шевченка(Кірова), 78 міста Коростеня на якій розташований об’єкт 
нерухомого майна заявника 
 
37.Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок 
 
38.Про зняття з контролю рішень Коростенської міської ради. 
 
 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 1.  
(Результат поіменного голосування додається) 
 
СЛУХАЛИ: Про внесення  доповнень до порядку денного сесії. 
 
ВИСТУПИЛИ: Ярошевець С.В. 

 Про призупинення рішення Коростенської міської ради №980 від 22.02.18р. «Про 
дольову участь співвласників у фінансуванні робіт з реконструкції, капітального ремонту  
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багатоквартирних житлових будинків» та розробити нове рішення та винести на наступну 
сесію. 

 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 10, «Проти» - 7, «Утримались» - 11.  
(Результат поіменного голосування додається) 
 
ВИСТУПИЛИ:  Грищенко Л.Л. 
 

 Про звернення Коростенської міської ради щодо добровільного оголошення заяви про 
відставку Президента України П. Порошенка та щодо засудження фактів репресій проти 
представників опозиційних демократичних сил та активістів. 
 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 1, «Проти» - 12, «Утримались» - 15.  
(Результат поіменного голосування додається) 
 
Боровков В.В. 
-У мене є запитання до депутата Ярошевця С.В., на профільній комісії дане питання 
розглядалось неодноразово. На превеликий жаль ні депутата Ярошевця, ні депутатів фракції 
«УКРОП» не були присутні при обговоренні, але на останньому засіданні члени фракції були 
присутні, в обговоренні брали участь, і не було пропозицій щодо включення даного питання в 
порядок денний не було. Я вже можу сказати, що в дане Положення потрібно вносити зміни, 
крім того з головою асоціації ОСББ ми домовились про робочу групу, яка буде обговорювати 
дане положення, тут питань немає. Питання в іншому і дуже принципове, було сказано, що 
дане Положення потрібно відмінити бо буде пізно, чому саме сьогодні його відмінити. 
 
Ярошевець С.В. 
-Справа в чому, що дане Положення передбачає ручний режим керування і прийняття взагалі 
певних рішень і якщо ми його не призупинимо, то вже рішення будуть прийняті, потім ми не 
зможемо їх відмінити, відміняти рішення тієї комісії, яка складена фактично із підлеглих 
міськвиконкому, там не приймають участь ні голови ОСББ, ні громадськість, це буде 
суб’єктивна думка учасників тієї робочої групи. І з понеділка розпочнеться розподілення 
коштів.  
 
Москаленко В.В. 
-Ви ж приймали участь в голосуванні, це ж рішення сесії міської ради. 
 
Ярошевець С.В. 
-За дане рішення я не голосував, я утримався.  
 
Вигівський В.В. 
-У мене питання принципове,сесія записується, Ви звинуватили під час внесення пропозиції і 
включення в порядок денний, що депутатський корпус сфальсифікували і прийняли не 
правомірне рішення, Ви підтверджуєте свої слова. В чому полягала фальсифікація, будь ласка 
дайте відповідь на дане питання. 
 
Ярошевець С.В. 
-Що таке фальсифікація, це підробка, Ви про що говорите. 
 
Вигівський В.В. 
-В чому тоді підробка. 
 
Ярошевець С.В. 
-Ви не перекручуйте слова, я цього не говорив. Я сказав що на розгляд сесії депутатам внесли 
рішення, зовсім інше, ніж те, яке напрацьовувалось разом з депутатами і головами ОСББ. Це я 
говорив. 
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Боровков В.В. 
-У мене зустрічна пропозиція, давайте такі питання вирішувати в робочому порядку, а не на 
мітингах. Тому є пропозиція, давайте ми включимо в порядок денний, призупинимо всі 
рішення, до тих пір поки не розробимо нове, і на наступній сесії затвердимо, а поки будемо 
користуватись старим минулорічним рішенням. Тому що зараз на сесії влаштуємо мітинг.  
 
Москаленко В.В. 
-Мітинга не буде, ми проголосуємо і крапка. Включати чи не включати в порядок денний. Ми 
зараз вже допустили елемент самоуправства. При внесенні вже почали обговорювати. 
Депутати голосували в лютому місяці, нікого ми не заставляли, можливо хтось Ярошевця 
заставляв, інші добровільно голосували, можна перевірити по протоколу. Тому про що мова, 
чому ми почали проводити дебати. На підставі чого.  
  
Про затвердження порядку денного в цілому 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 25, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 
 
Яроршевець С.В. 
-Надайте слово для виступу голові ОСББ Бовкуновій 
 
Москаленко В.В. 
-Якщо у нас є якісь питання у нас є порядок денний, в кінці ми вернемось до даного питання і 
будемо обговорювати і надамо всім слово.  
 
Грищенко Л.Л. 
-Прошу моє питання розглянути в кінці сесії в різному.  
 
Москаленко В.В. 
-Інформативно послухаємо.  
 
СЛУХАЛИ:Про регламент роботи сесії. 
 
Щодо регламенту роботи сесії: 
 
По питаннях порядку денного: для виступаючих  до 5 хв; для інших питань сесії та для 
повторних виступів відвести до  2 хв. Перерву оголосити через дві години роботи сесії. 
 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 25, «Проти» - 1, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 
 
1.СЛУХАЛИ: Про інформацію  щодо діяльності Коростенського відділу поліції ГУ 

НП  в Житомирській області у сфері охорони та захисту прав і свобод 
людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку 
у місті Коростені  
 

ДОПОВІДАЄ: Старовойт М.В. - начальник Коростенського відділу поліції  ГУ НП  в 
Житомирській області   
(виступ додається) 
 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 25, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до  міського бюджету  на 2018  

                        
ДОПОВІДАЄ: Щербанюк Л.П.- начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 25, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
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(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
3.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

міста Коростеня на 2018 рік, затвердженої рішенням Коростенської 
міської ради №909 від 21.12.2017 року. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

 (Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради  

(додається) 
4.СЛУХАЛИ: Про  затвердження  Положення  про міську  комісію по упорядкуванню 

діяльності по збиранню, заготівлі,  переробці та продажу  брухту  
металів при виконавчому комітету  Коростенської міської ради,  та її 
оновленого  складу. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
5.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Коростенському комунальному підприємству  

„Водоканал” на списання основних засобів. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

 (Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
6.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету  

Коростенської міської ради  на списання нежитлової будівлі   
гаражу № 3 по вул.Грушевського, 66-в в м. Коростені   
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
7.СЛУХАЛИ: Про доповнення до плану діяльності Коростенської міської ради та її 

виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 
рік. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

 (Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
8.СЛУХАЛИ: Про затвердження змін у структурі виконавчих органів міської ради. 

 
ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

 (Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
9.СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до  Комплексної програми розвитку культури і 

туризму в м.Коростень на  2017-2021 роки, затвердженої рішенням 13 
сесії Коростенської міської ради VII скликання від 05.04.17р. № 629, зі 
змінами. 
 

ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови 
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ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - , «Утримались» - .  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
10.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту у 

місті Коростені на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням одинадцятої 
сесії VІІ скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. № 492 
(зі змінами). 
 

ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 28, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
11.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Комплексної програми профілактики злочинності 

в місті Коростені на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням 
одинадцятої сесії VІІ скликання від 22.12.2016 р. №502, зі змінами. 
 

ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 28, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
12.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Міської програми розвитку охорони здоров’я на 

2017-2019 роки» та затвердження її в новій  редакції. 
 

ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 28, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

 (Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
13.СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції ПОЛОЖЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «КОРОСТЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО 
ЗДОРОВ'Я   НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» КОРОСТЕНСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ». 
 

ДОПОВІДАЄ: Дзиґа О.О. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 28, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

 (Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
14.СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку часткового відшкодування з міського 

бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими ОСББ міста 
Коростеня. 
 

ДОПОВІДАЄ: Боровков В.В. – голова постійної комісії з питань бюджету, економіки 
та комунальної власності. 
( проінформував депутатів з даного питання та запропонував виключити 
з Положення п.2.3 та п.3.12а) 

ВИСТУПИЛИ: Стужук В.М. 
-Це буде повністю погашення всіх відсотків, чи буде якась стала ставка. 
 
Боровков В.В. 
-Ми прийняли Положення, де навіть із назви прибрали слово часткове. 
Пропонується перевести кредит в розряд розстрочку, тобто ми повністю 
гасимо відсотки, але не обмежуємо спільну суму. Тому що може бути 
така ситуація, коли позичальник перестає плати повністю кредит, а 
проценти нараховуються. Тому ми зробили обмеження. 
1.При заключенні договору в компенсації відсотків вказується вся сума. 
І якщо по якимось причинах банк підніме ставку ми будемо платити ту 
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суму, яка прописана в договорі. 
2.Це захист міського бюджету. Протягом бюджетного року ми не 
будемо підписувати договори на суму більше чим 50 тис.грн. 
 
Ходаківський В.В. 
-Ми уважно вивчили дане рішення і підтримуємо його, але у мене з 
минулої сесії залишилось ось таке питання, якщо ми одній частині 
коростенців створюємо умови, а іншу ігноруємо ми можемо так 
поступати чи це правильно. Чому тільки ОСББ? 
 
Боровков В.В. 
-Ідеологія даного положення ціль перша – допомогти, друга – 
стимулювати створення ОСББ. 
 
Любочко С.М. 
-Я хочу додати, коли ми обговорювали допомогу ОСББ та іншим в 
межах діючого законодавства. Ми хочемо стимулювати створення 
ОСББ. В подальшому буде розроблене Положення щодо допомоги 
приватному сектору - надавайте свої пропозиції. 
 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу  
ВИСТУПИЛИ: Вигівський В.В. 

-Концепцію і ідеологію яку ми закладали в даний порядок під час 
обговорення. Ми говорили про те, якщо будинок з якихось причин не 
виконують зобов’язання перед нашими комунальними службами, є 
проблема з газом, електроенергією і не можуть розрахуватись. Чому 
таким будинкам давати компенсацію з міського бюджету. В любому 
випадку потрібно проаналізувати дане питання, але запобіжник щодо 
розрахунку за комунальні послуги, можна допомагати тим, що щось 
робить. Бо хто нічого не робить а чекає допомогу чому міська рада 
повинна допомагати. 
 

СЛУХАЛИ: Виключити з Порядку п.2.3, п.3.13 а  та допрацювати їх. ( пропозиція 
Боровкова В.В.) 
 

ВИСТУПИЛИ: Якубовський Л.П. запропонував заборгованість за 2 місяці. 
 
Москаленко В.В.  
-Потрібно доопрацювати дані пропозиції. 
 
Ходаківський В.В. 
-Я вважаю що ми прийняли дане Положення і так його залишити. 
Практично попрацювати на ньому, якщо в практиці будуть виникати 
проблеми  і ми знайдемо механізм, як це вирішувати тоді ми його 
розглянемо. 
 
Лазаренко А.І. 
-Я підтримую Боровкова, що не може весь будинок бути заручником 
однієї людини, в якої є заборгованість. І якщо ми залишимо так як 
прописано в Порядку то ОСББ не зможе взяти кредит.  
 
Вигівський В.В. 
-Візьмемо наприкладі 100-квартирного будинку, одні не платить 
заборгованість 40-50 тис.грн. Для багатоквартирного будинку 
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заборгованість за три місяці це не критично. 
 
Ярошевець С.В. 
-Я хотів би звернути увагу депутатів на те, що саме ця програма 
направлена те, щоб будинки могли економити теж опалення центральне. 
І фактично ми ставимо Положення як каральний орган, якщо у Вас 
немає то Ви не можете зробити якусь економію, енергозбереження. Це 
неправильно.  Тому всі повинні мати можливість отримати кошти на 
енергозбереження. 
 
Любочко С.М. 
-Я підтримую пропозицію Боровкова В.В. чому, якщо державна 
програма на теплі кредити не передбачає такі обмеження, чому ми 
повинні робити такі обмеження. Питання взаємовідносин з 
комунальними службами це інша сторона. Суть Положення підтримка 
ОСББ, потрібно все проаналізувати,   правильно все викласти, але 
злосних неплатників не фінансувати. 
 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 17, «Проти» - 0, «Утримались» - 2.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Не прийнято  
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 25, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради в цілому (додається) 
15.СЛУХАЛИ: Про затвердження моніторингу виконання за 2015-2017 роки 

Стратегічного плану розвитку міста Коростеня до 2025 року. 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – секретар міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. 

-Взагалі наш Стратегічний план не знають наші діти, а що дорослі 
знають. Він дуже об’ємний, а народ лінивий може прочитати два рядки, 
а дальше йому не цікаво. Нам потрібно розробити програму мінімум і 
викласти доступною мовою. 
 
Лазаренко В.В. 
-Стосовно Стратегічного плану розвитку міста, особисто в мене була 
така ситуація мені потрібна була певна інформація про наше місто, 
зокрема про міжнародне співробітництво, участь нашого міста в 
міжнародних проектах. Нічого на сайті в Стратегічному плані цього 
немає, зокрема про міжнародні компанії, які працюють на території 
міста. То будь ласка якщо у нас таке є доповніть цей розділ, що наше 
місто є інвестиційно привабливим для міжнародних партнерів. 
 
Вигівський В.В. 
-Одне слово Стратегічний план - стратегічні цілі, а вже в рамках 
реалізації потрібно розроблювати програми, заходи, тому Ваше 
зауваження приймається, ми подумаємо як краще це відпрацювати. 
 
Грищенко Л.Л. 
-Як безпосередній учасник проведення опитування  до стратегічного 
плану, хочу сказати, що з року в рік важче його проводити тому що 20-
25 % категорично відмовляються давати будь-яку відповідь. Більш того 
вони звинувачують нас що відбувається навколо нас. І це є показник 
довіри до влади, які б статистичні дані не були.  
 
Вигівський В.В. 
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-Соціологічне опитування ми не проводили, проводило громадська 
організація є критерії оцінки, мені важко сказати, що говорили 
мешканці, я не учасник проведення опитування, але під час презентації 
дійсно ми тут не показували, були дійсно питання різного характеру, 
люди ставили. На координаційній раді це також обговорювалось і 
вносились пропозиції. 
 
Гуськов В.В. 
-В доповіді прозвучало, що Коростень хоче приймати участь в 
енергетичних проектах, тобто будівля котельні на альтернативному 
паливі, чи доцільно будувати таку велику котельну на деревині чи буде 
воно на протязі декількох  років приносити свої дивіденди. Справа в 
тому, що скоро навкруги міста Коростень лісу взагалі не буде. 
 
Вигівський В.В.  
-На слайдах написано вивчити можливість будівництва, реалізації, щоб 
дати відповідь на Ваше питання потрібно все проаналізувати тому це і 
стоїть в Стратегічному плані до вивчення, а не будівництво. І коли ми 
вивчимо тоді ми можемо дати відповідь на Ваше питання.  
  

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - , «Утримались» -  
Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради з поправкою (додається) 
Оголошено перерву 

 
16.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до “Програми розвитку земельних відносин у м. 

Коростені на 2017-2021 роки”, затвердженої рішенням одинадцятої сесії 
Коростенської міської ради VІІ-го скликання №504 від 22.12.2016 року, 
зі змінами. 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – секретар міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 22, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
17.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку детальних планів території житлових 

кварталів садибної забудови в м. Коростені 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – секретар міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 21, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
18.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку  детальних планів території 

 
ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – секретар міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 21, «Проти» - 0, «Утримались» - 1.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
19.СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам 
 

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

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 25, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
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20.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   

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
21.СЛУХАЛИ: Про надання громадянам дозволу на складання проектів землеустрою 

щодо відведення та передачу земельних ділянок у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, будівництва індивідуальних гаражів, індивідуального 
садівництва. 
 

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

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
22.СЛУХАЛИ: Про надання громадянам дозволу на складання проектів землеустрою 

щодо відведення та передачу земельних ділянок у власність для 
індивідуального садівництва в садовому товаристві «Ветеран»та 
садовому товаристві ім. Г.Ф. Наценко 
 

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

ВИСТУПИЛИ: Дідківський В.М. проінформував депутатів з даного питання і постійна 
комісія з питань  земельних ресурсів, будівництва та архітектури 
рекомендувала пункти, які стосуються садового товариства «Ветеран» 
зняти на доопрацювання. 
 
Москаленко В.В. 
-А причина чому? 
 
Дідківський В.М. 
-Документи не в порядку, і можуть бути накладки по земельним 
ділянкам. Вони не надали графічних зображень. 
 
Мельниченко О.П. 
-Ми знімали питання на доопрацювання і до міської ради надійшла дуже 
велика кількість скарг, що довготривале доопрацювання. Ми повинні 
прийняти надати дозвіл або відмовити. Вам самим приймати рішення. 
 
Васянович А.Ю. 
-Є пропозиція все ж таки ці люди, які вже звернулись все ж таки надати 
дозвіл, а будуть питання хоч однієї ділянки, нехай вирішують в 
судовому порядку, але за одного ми робимо заручником всіх. У нас 
інвентаризація тягнеться майже рік. 
 
Москаленко В.В. 
-А можна визначити скільки ділянок залишилось по «Ветерану». 
 
Мельниченко О.П. 
-В залі присутні представники товариства «Ветеран», а саме голова та 
представник в якого виник спір. На минулій сесії ми надали дозвіл на 
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складання проектів землеустрою Хоменко, а потім виникла накладка. В 
матеріалах інвентаризації дана ділянка була вільна. 
  
Вигівський В.В. 
-Суть проблеми не в «Ветерані», а в іншому у нас в місті два товариства 
«Ветеран». Один  - подав весь пакет документів, який необхідний для 
інвентаризації.  Мова іде про весь масив і на сьогодні ми не затвердили 
матеріали інвентаризації із за одного садового товариства ім.Наценка, 
тому що він пообіцяв, що повесні візьме людей, і надасть необхідні 
документи. Сьогодні сам факт інвентаризації закінчений. Якщо 
виходити з правової точки зору, Ви ж пам’ятаєте спочатку надали 
дозвіл, а потім виникла проблема в тому, що в тих матеріалах 
попереднього затвердження нами, була вільна земельна ділянка надали 
дозвіл, а коли людина розпочала розробляти проект оказується там ще є 
червоний акт, який не був врахований під час тієї роботи, яка 
проводилась під час інвентаризації.  Тому коли ми його затвердимо і 
будемо брати за основу. У нас немає чіткої позиції, яка ситуація по всіх 
садових товариствах. Тут неоднозначна ситуація, можна ж надати, але ж 
був випадок попередній, і як в такому випадку бути. Тому у мене 
пропозицій немає. 
 
Москаленко В.В. 
-На жаль, коли ми пройдемо інвентаризацію, то ми теж будемо мати 
накладки. Ми ж знаємо, яким чином формувались кооперативи, які вони 
на початку були, як вносились зміни, хто кого записував по принципу, 
що бажаєте, таку й довідку дамо. Ідея була цікава, провести 
інвентаризацію, і знати чітко чиї земельні ділянки. Можливо депутат 
Васянович і прав, ми надаємо дозвіл і будемо регулювати дані стосунки. 
 
Грищенко Л.Л. 
-Я хочу поставити таке просте запитання, як можна голосувати за 
рішення стосовно якого вже констатовано не один факт – не повний 
пакет документів, не проведена інвентаризація, немає нічого. 
Одночасно, чому люди повинні бути заручниками того, що є 
недопрацьований пакет документів. Значить за це повинен хтось 
відповідати. Ми не можемо прийняти позитивне рішення. 
 
Москаленко В.В. 
-За це відповідає голова кооперативу.   
 
Боровков В.В. 
-У мене два питання. Представник земельної комісії говорить, що 
проблема в товаристві «Ветеран», Ви говорите, що в іншому товаристві 
– це перше питання, друге – коли ми вже проведемо інвентаризацію, 
термін – місяць, рік, два і т.д. 
 
Мельниченко О.П. 
-Орієнтовно плануємо до літа, до цього планували, що до весни.  
 
Довгалюк А.П. запропонував підтримати дане рішення. 
 
Москаленко В.В. 
-У нас колективна безвідповідальність один не зробив, а страждають всі. 
 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 23, «Проти» - 0, «Утримались» - 3.  
(Результат поіменного голосування додається) 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 24, «Проти» - 0, «Утримались» - 3.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради в цілому (додається) 
23.СЛУХАЛИ: Про надання Приватному підприємству «Земельно-кадастрове бюро 

м.Коростеня» дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вулиці І.Франка, 3-Б в 
місті Коростені 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів   
(Рекомендація комісії винести в сесійну залу та відмовити приватному 
підприємству «Земельно-кадастрове бюро м.Коростеня») 
 

ВИСТУПИЛИ: Дідківський В.М. 
-Комісійно ми прийняли рішення винести на сесії та рекомендація 
комісії відмовити в наданні дозволу. 
 
Москаленко В.В. 
-Яка причина відмови? 
 
Вигівський В.В. 
-Суть питання в чому. Це бувша контора ЖЕК №2. Сьогодні там 
знаходиться приватне підприємство «Земельно-кадастрове бюро 
м.Коростеня». Вся територія огорожена капітальним забором і межи 
земельної ділянки визначенні. Коли комісія відмовила, до мене підійшов 
керівник, я надав роз’яснення, що ми  зараз надамо дозвіл на поділ, 
поділимо земельну ділянку, і в результаті получиться, що забор 
залишиться, вони будуть користуватися цією земельною ділянкою, а за 
це платити не будуть. Нехай знесуть забор, зроблять містобудівний 
розрахунок, і скільки для приміщення потрібно земельної ділянки. Тому 
що на сьогодні всі бажають залишити землю 1 кв.м. по периметру 
приміщення, а за все інше не платити, але кожне приміщення має своє 
функціональне призначення і по розрахунках державних норм, там 
повинна бути паркова, стоянки, підходи. Тобто є нормативно визначенні 
площі для будівництва того чи іншого об’єкту, якщо вони це зроблять 
тоді Ви можете по новому звернутися до депутатського корпусу і 
просити, щоб переглянули своє рішення. А суть проблеми дуже проста, 
до цього земельно-кадастрове бюро, коли в них діяв останній договір 
оренди, вони платили 350 грн. в місяць. Сьогодні по новій нормативно-
грошовій оцінки з усіма коефіцієнтами їм. нарахували 3500 грн. в 
місяць.  
 
Лазаренко А.І. 
-Просте запитання, тому що ще не розібрався до кінця, фактично 
людина чи організація хоче взяти земельну ділянку меншу, а 
користувався більшою площею, я правильно розумію.  
 
Москаленко В.В. 
-Правильно розумієте, там забором загороджено. 
 
Ярошевець С.В. 
-Є власникзабору, на якій підставі ми можемо знести його якщо він нам 
не належить. 
 
Вигівський В.В. 
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-Просто я сказав, що якщо дана територія не буде загороджена, уявіть 
собі, ми зараз поділимо ділянку, і вона залишиться за забором, хто нею 
буде користуватись крім бюро, але за це вони вже перестануть платити. 
Тому міняють конфедерацію земельної ділянки не так як вони хочуть, 
вони вже прорахували 1 кв.м. навколо приміщення, а з урахуванням 
будівельних норм, приводять у норму огорожу, і тоді можна про це 
говорити. Тому що на сьогоднішній день ніхто не хоче платити за 
землю, але ж нам потрібно і наповнювати міський бюджет. 
 
Москаленко В.В. 
-Якщо вони заберуть забор, ми їм підемо на зустріч. В даний час 
земельний податок дуже жорсткий, але нам потрібно наповнювати 
бюджет, але по бізнесу це дуже вдарило. До нас почало багато 
надходити заяв щодо зменшення земельної ділянки.  
 
Любочко С.М. 
-Якщо підійти об’єктивно до даного питання, то ми повинні зняти його з 
розгляду і якщо ми приймемо рішення за чи проти, другий раз питання 
не повертається на розгляд згідно Регламенту, тому пропоную його 
зняти з порядку денного.  
 
Вигівський В.В. 
-Ми не будемо повертатися саме до цього питання, але дане рішення це 
є адміністративна послуга, де чітко визначенні терміни, повноваження 
розгляду є тільки сесія міської ради. Депутати можуть прийняти 
рішення на свій розсуд, але я на сьогоднішній день не вбачаю надання 
такого дозволу.  
 
Грищенко Л.Л. 
-Я хочу попросити депутатів зараз і надалі, не підходити вибірково до 
таких питань, тому що в місті є прозорі факти, коли підприємець 
сплачує за квадратні метри під забудовою, але паркан знаходиться 
значно на більшій території, і ми не вживаємо жодних заходів, бо ми 
ідемо на зустріч бізнесу.  
 
Москаленко В.В. 
-Є такі факти, говоріть. 
 
Грищенко Л.Л. 
-Звичайно, Кірова (Шевченко), то давайте до всіх  мати однаковий 
підхід.  
 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 6, «Проти» - 8, «Утримались» - 13.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийняте 
24.СЛУХАЛИ: Про припинення права оренди на земельні ділянки. 

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

містобудування та земельних ресурсів   
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
25.СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки в оренду по вулиці Грушевського, 106-

А  міста Коростеня. 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
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містобудування та земельних ресурсів   
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
26.СЛУХАЛИ: Про поновлення договору сервітутного землекористування. 

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

містобудування та земельних ресурсів   
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
27.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до п.7 рішення дев’ятнадцятої сесії VI скликання 

Коростенської міської ради від 23.11.2012 року №940 “Про надання 
громадянам дозволу на складання проектів землеустрою щодо 
відведення та передачу земельних ділянок у власність для 
індивідуальної житлової забудови”. 
 

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

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

ділянки в постійне користування Комунальній організації 
“Коростенський міський центр фізичного здоров'я населення “Спорт для 
всіх” по вулиці Сергія Кемського(Жовтнева), 11-М  міста Коростеня. 
 

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

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
29.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю Яценко М.С., фізичній 

особі-підприємцю Коновал І.В. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу по 
вулиці Базарна площа, 3 міста Коростеня. 
 

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

ВИСТУПИЛИ: Ярошевець С.В. 
-Скажіть будь ласка, два рази відмовляли, що змінилося. 
 
Москаленко В.В. 
-Нічого не змінилось, всім вже надали, одна людина залишилась.  
 
Вигівський В.В. 
-Шановні депутати, я ще раз наголошую, що це адміністративні послуги, 
людина, яка звернулась в ЦНАП, ми двічі не приймали позитивне 
рішення, і зараз прохання подивитись уважно авансовий платіж 7 
тис.грн. орієнтовно вартість земельної ділянки буде в межах 30 тис.грн., 
тобто до бюджету надійде біля 20-25 тис.грн., то потрібна нам така 
продаж чи ні. І якщо ми винесемо рішення про відмову в наданні другий 
раз у нас будуть підстави що таким то рішенням такой то сесією Вам 
відмовлено, а коли ми не голосуємо і получається не прийнявши 
рішення ми їй не відмовили, і за цього вони до нас звертаються.  
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Москаленко В.В. 
-Скажіть чітко, яка це адреса, кому там продали, кому ні.  
 
Вигівський В.В. 
-Продано з 5 чи 7 дві всього. 3 чи 4 ділянки не продано.  
 
Москаленко В.В. 
-Ярошевцю С.В. продали чи ні. 
 
Вигівський в.В. 
-Ярошевець спочатку нехай оформить і платить за землю. В нього 
закінчився договір оренди і він не заключає новий, то йому продати не 
можливо. Те що стосується конкретної земельної ділянки чи будь-якої 
іншої в тому районі, що я особисто говорю що продаж маленьких 
ділянок не доцільний, але ж знову згадайте дві-три сесії назад і іншим 
почали надавати, яка логіка продати 80 кв.м. і заробити 30 тис.грн., коли 
ми дану суму податками та орендою можемо заробити.  
 
Лазаренко А.І. 
-Я хочу сказати мене завжди дивувала безвідповідальність деяких 
місцевих депутатів в плані продажу маленьких земельних ділянок 
стосовно центра міста, чому. Тому що ми завжди системно голосували 
або проти, або утримались продажу таких земельних ділянок. Я 
категорично проти продажу земельних ділянок біля 80 кв.м. в центрі 
міста. 
  

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 13, «Проти» - 5, «Утримались» - 9.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийняте 
30.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на умовах оренди. 
 

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

ВИСТУПИЛИ: Вигівський В.В. 
-На загальній комісії піднялось питання щодо того, що підприємство 
банкрут, а точніше порушена справа про банкрутство, але це не 
забороняє оформити земельну ділянку. На сьогоднішній день не 
вирішено питання суміжності з сусідніми землекористувачами. На 
профільній комісії дане питання пройшло, а на загальній комісії була 
внесена пропозиція зняти на доопрацювання. 
 
Москаленко В.В. 
-Які будуть пропозиції? 
 
Грищенко Л.Л. 
-Я не по даному пункту, а п.4, ми просили щоб на сесію запросили 
представниками, які б нас проінформував з даного питання, бо наслідки 
у нас наступні. Ми надаємо дозвіл, а потім через пару сесій будемо 
говорити, що людина вклалась, вона розробила документацію, то ми 
повинні їй уже  продати земельну ділянку. 
 
Ясинецький О.А. проінформував з даного пункту 4. 
 
Боровков В.В. 
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-У нас була концепція розвитку даної території як промислової зони. 
тоді питання на скільки років планується віддати в оренду, а якщо буде 
більш вигідніша пропозиція.  
 
Ясинецький О.А. 
-Головний інвестор з Турції, з турецькими - не спілкувався, є 
представник українська фірма, яка готує земельну ділянку та 
документацію і в кінцевому результаті уже головний інвестор вкладає 
кошти в будівництво. Я думаю, але не можу стверджувати, що після 
будівництва, яке повинно ще закінчитись в цьому році, вони захочуть 
викупити дану ділянку, а можливо будуть орендувати, я не можу дати 
відповідь. 
 
Гуськов В.В. 
-Я хочу трішечки роз’яснити, що буде відбуватись, ця компанія буде 
будувати фотоелектричну станцію, яка буде працювати на сонячній 
енергії, я так розумію, що вони планують, що найменше 10 років цим 
займатись, тому що згідно того Положення, яке розробив КМУ, що 
максимально ефективним для підприємців, які будуть займатись даним 
питанням – це протягом 10 років, а в подальшому це не відомо, але дана 
земельна ділянка приведеться до ладу і це буде привабливо та 
престижно для нашого міста. Тому я пропоную підтримати даний пункт 
тому що це дуже цікавий проект. Крім того наша область та наше місто 
получить додаткові кіловати електричної енергії. 
 
Ясинецький О.А. 
-Я трішечки внесу ясність щодо термінів, так в даний час діє зелений 
тариф в нашій державі, який стимулює розвиток альтернативної енергії. 
Він вищий ніж звичайний тариф за який платить промисловість або 
інше. Це стимулює вкладати кошти. Зі слів всякої аналітики і різних 
посилань на висновки експертів, окупність такого проекту 5-6 років. А 
далі в постанові КМУ до 2030 р. використовувати зелений тариф. Щодо 
престижності, щодо залучення інвесторів, щодо екологічності даного 
об’єкту, ні в кого не виникає сумнівів.  Можливо на наступну сесію ми 
запросимо представника-забудовниками і він все розкаже і за презентує. 
 
Гуськов В.В. 
-Якщо згідно такого закону власник або орендар він може змінити 
цільове призначення.  
 
Ясинецький О.А. 
-Тільки сесія міської ради. 
 
Стужук В.М. 
-Я як представник жителів мікрорайону Коростень-Подільський, а дана 
земельна ділянка межує з дальнім мікрорайоном, то я хочу сказати, що 
не можу бути кращої пропозиції для розвитку і використання цієї 
земельної ділянки. Тому пропоную поставити дане питання на 
голосування, а депутатів підтримати його. 
 
Грищенко Л.Л. подано замало інформації з даного пункту. 
 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 1, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу 
 Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «Патріа-
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Баланс» на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на умовах оренди орієнтовною площею 0,0690 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Героїв 
Чорнобиля(Красіна), 6 міста Коростеня. 
 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 6, «Проти» - 3, «Утримались» - 18.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Не прийнято 
 Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «Регіональні 

енергетичні системи» на складання проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на умовах оренди орієнтовною площею 
50,0000 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і 
організацій   по провулку Залізничному, 7 міста Коростеня. 
 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 24, «Проти» - 1, «Утримались» - 2.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийнято 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 24, «Проти» - 1, «Утримались» - 2.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради в цілому (додається) 
31.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки по вулиці Сергія 
Кемського(Жовтнева), 11-М. 
 

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

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утримались» - 1.  
(Результат поіменного голосування додається) 

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

ділянки, яка підлягає продажу на земельних торгах. 
 

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

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
33.СЛУХАЛИ: Про надання згоди ТОВ «Українська холдингова лісопильна компанія» 

на передачу в суборенду ПрАТ «Коростенський завод МДФ» частини 
орендованої земельної ділянки по вулиці Сергія Кемського(Жовтнева), 
11-Б міста Коростеня. 
 

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

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 1, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
34.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документацій із землеустрою щодо поділу 

земельних ділянок по вул. Промисловій (Червоноармійська), 7 міста 
Коростеня. 
 

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

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
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(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
35.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Відділу освіти виконавчого комітету 

Коростенської міської ради на складання проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне користування по вул. 
Кооперативній, 3-Б міста Коростеня. 
 

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

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
36.СЛУХАЛИ: Про продаж ФОП Заставській Н.В. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вулиці Шевченка(Кірова), 78 
міста Коростеня на якій розташований об’єкт нерухомого майна 
заявника. 
 

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

ГОЛОСУВАННЯ: «За» -  27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
37.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок. 

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

містобудування та земельних ресурсів   
ВИСТУПИЛИ: Боровков В.В. запропонував звернути увагу на формулювання п.1 

 
Любочко С.М. 
-Прописати чітко зміни в констатуючій частині. 
 
Грищенко Л.Л. 
-Хочу сказати що дане рішення готувалось в авральному порядку, дуже 
об'ємне, під час презентації бачимо як знаходяться уже помилки. І 
подальша доля його ми будемо до нього повертатись і повертатись.  
 
Москаленко В.В.. 
-На земельній комісії дане питання розглядалось, то в чому проблема. 
  
Вигівський В.В. 
-Проблема в тому, що на комісії з цих 140 пунктів у нас було близько 70, 
чому, тому що нам Держгеокадастр пропорційно віддавав нормативно-
грошову оцінку. Вони не могли на наш запит відразу видати 140-160 
договорів. І чому я говорю, що ми не закінчили не за того, що ми не 
хотіли, нам не видали до кінця документи. Те що стосується змін, то там 
чітко прописано що зміни вносяться згідно додатку і ніяких інших змін 
там немає. 
  
 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 24, «Проти» - 0, «Утримались» - 2. Не голосував -1. 
Конфлікт інтересів Москаленко В.В. 
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
38.СЛУХАЛИ: Про зняття з контролю рішень Коростенської міської ради. 
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ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – секретар міської ради. 
ВИСТУПИЛИ: Грищенко Л.Л. 

-Дуже великий обсяг роботи, немає порівняльної таблички, що зроблено, 
що не зроблено. Навіть перечитати фізичної змоги не маємо, тому я 
утримаюсь. 
  

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 24, «Проти» -1, «Утримались» - 1.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
39.СЛУХАЛИ: Про депутатські запити депутатів Гуськова В.В., Васяновича А.Ю. 

 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 25, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ВИСТУПИЛИ: Грищенко Л.Л. 

-Я хочу повернутися до того питання «Про звернення Коростенської 
міської ради щодо добровільного оголошення заяви про відставку 
Президента України П. Порошенка та щодо засудження фактів репресій 
проти представників опозиційних демократичних сил та активістів», але  
на жаль не внесли депутати його в порядок денний на розгляд сесії і 
сказати, що всі ми бачимо, що відбувається навколо, яка політична 
ситуація в державі, яка економічна ситуація, який соціальний стан. Всі 
питання в незадовільному стані. Ми слухали сьогодні звіт начальника 
поліції, але нам не хватило мужності визнати, що за невиконанням 
законів стоїть перша особа держави і вона не якісно виконує свої 
зобов’язення і тому не залежно від того, яка Ваша думка і боїтесь її 
сказати це не наш Президент, який не може захистити наші інтереси і 
мені шкода.  
 
Москаленко В.В. 
-Я б не хотів би втягувати нашу міську раду в політичні дебати, воно не 
доречно і це не функції міської ради. 
 

 
 
 
Міський голова                                                                                                 В.Москаленко 


