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  ПРОТОКОЛ 
пленарного засідання восьмої сесії  

Коростенської міської ради VІІІ скликання 
                                                                                          

19.08.2021 року 
Зал засідань міської ради. 

 
Усього обрано депутатів – 38  

 
Електронна реєстрація присутніх на пленарному засіданні 8 сесії міської ради 

(додається) 
 

Відео-трансляція пленарного засідання за посиланням  
https://www.youtube.com/watch?v=4JckgsxLpZg 

 
Восьму сесію Коростенської міської ради VІІІ скликання відкрив міський голова 

Москаленко В.В. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 

Громадськість міста та представники «Фактор-Актив Інвест» висловились щодо 
розгляду питання «Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на актуалізацію звіту про 
експертну грошову оцінку земельної ділянки несількогосподарського призначення по вулиці 
Базарна площа, 2-А міста Коростеня» . 

 
Москаленко В.В. проінформував, що дане питання буде розглядатися згідно порядку 

денного, тоді будуть вислухані всі думки.  
 
В роботі сесії взяли участь депутати Житомирської обласної ради Торяник О.П., 

Яблонський П.Є., Прокопчук В.В. 
 
Згідно Регламенту роботи Коростенської міської ради VIІІ скликання та рішення міської 

ради від 24.12.20р. №80 на сесії працює постійна лічильна комісія у складі трьох депутатів:  
1.Гурінчук Андрій Вікторович  
2.Заєць Микола Анатолійович  
3.Козак Юлія Володимирівна  
 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний сесії. 
 

Назва питання 
 
1.Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради 
 
2.Про внесення змін до бюджету Коростенської  міської територіальної громади на  2021 рік 
 
3. Про  Прогноз  бюджету Коростенської  міської  територіальної  громади на 2022-2024 роки 
 
4. Про внесення змін до «Програми розвитку житлово-комунального господарства 
Коростенської міської територіальної громади на 2017-2021 роки», затвердженої рішенням 11 
сесії міської ради VIІ скликання від 22.12.2016р. № 490 (зі змінами) 
 
5. Про надання дозволу на списання робочого проекту та витрат капітальних інвестицій в 
основні засоби по об’єкту «Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж будівель 
виконавчого комітету Коростенської міської ради по вул. Грушевського, 22 в м. Коростень, 
Житомирської області шляхом встановлення світлодіодних приладів освітлення» з балансу 
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виконавчого комітету Коростенської міської ради 
 
6. Про затвердження Положення «Про порядок передачі в оренду житлових приміщень 
комунальної власності Коростенської міської територіальної громади в сільській місцевості» 
 
7. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Коростенської 
міської територіальної громади на 2021 рік  
 
8.Про внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних  осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань про особу, яка уповноважена діяти від імені 
юридичної особи – Комунальне виробничо-господарське підприємство (код ЄДРПОУ 
03364889) в частині представництва інтересів у всіх судових установах, організаціях, 
підприємствах, органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських 
організаціях.  
 
9.Про внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних  осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань про особу, яка уповноважена діяти від імені 
юридичної особи - виконавчого комітету Коростенської міської ради (код ЄДРПОУ 
04053507) в частині представництва інтересів у всіх судових установах, усіх установах, 
організаціях, підприємствах, органах державної влади та місцевого самоврядування, 
громадських організаціях. 
 
10.Про внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних  осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань про особу, яка уповноважена діяти від імені 
юридичної особи - Коростенської міської ради (код ЄДРПОУ 13576977) в частині 
представництва інтересів у всіх судових установах, усіх установах, організаціях, 
підприємствах, органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських 
організаціях.  
 
11.Про внесення змін до рішення Коростенської міської ради (шоста сесія VІІІ скликання) 
№329 від 10.06.2021 р.  
 
12.Про внесення змін до рішення 4 сесії VІІІ скликання Коростенської міської ради від 
25.02.2021 р. №145 в частині виключення з Переліку другого типу частини нежитлового 
приміщення Грозинського Будинку культури загальною площею 32,3 кв.м за адресою: вул. 
Центральна, 3,  
с. Грозине, Коростенський район, Житомирська область 
 
13.Про  внесення змін до плану діяльності Коростенської міської  ради  та  її виконавчого 
комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік 
 
14.Про включення приміщень спортивних залів закладів загальної середньої освіти 
Коростенської міської територіальної громади до Переліку другого типу для передачі в 
оренду без проведення  аукціону 
 
15. Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які  підлягають приватизації у 
2021 році, нежитлового вбудованого приміщення №1 загальною площею 58,6 кв.м за 
адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 3-А,  м. Коростень, Житомирська область 
 
16. Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які  підлягають приватизації у 
2021 році, нежитлового приміщення загальною площею 494,0 кв.м за адресою: вул. 
Грушевського,23, м. Коростень, Житомирська область 
 
17. Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які  підлягають приватизації у 
2021 році, нежитлових будівель та споруд  загальною площею 3883,9 кв.м за адресою: вул. 
Сергія Кемського, 69, м. Коростень, Житомирська область 
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18. Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які  підлягають приватизації у 
2021 році, нежитлової адміністративної будівлі загальною площею 674,6 кв.м за адресою: 
вул. Т. Кралі, 62-Б,м. Коростень, Житомирська область 
 
19.Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежитлового 
приміщення загальною площею 114,4 кв.м за адресою: вул. Білокоровицьке шосе, 6, 
приміщення 141, м. Коростень, Житомирська область, для проведення електронного аукціону 
з умовами 
 
20.Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежитлового 
підвального приміщення загальною площею 285,0 кв.м за адресою: вул. Героїв Небесної 
Сотні (Табукашвілі), 26-А, приміщення 1,  
м. Коростень, Житомирська область, для проведення електронного аукціону з умовами 
 
21.Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежитлового 
підвального приміщення загальною площею 175,4 кв.м за адресою: вул. Героїв Небесної 
Сотні (Табукашвілі), 26-А, приміщення 2,  
м. Коростень, Житомирська область, для проведення електронного аукціону з умовами 
 
22.Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежитлової будівлі 
(двох гаражів) загальною площею 42,2 кв.м за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні 
(Табукашвілі), 5-А, приміщення 1, м. Коростень, Житомирська область, для проведення 
електронного аукціону з умовами 
 
23. Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежитлової  будівлі 
загальною площею 103,5 кв.м за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні (Табукашвілі) 5-Б, м. 
Коростень, Житомирська область, для проведення електронного аукціону з умовами 
 
24.Про затвердження нової редакції  статуту КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО -
ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
25. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Коростенської 
міської територіальної громади гуртожитку за адресою: вул. Івана Франка, 19,  
м. Коростень, Житомирська область 
 
26.Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Коростенської міської 
територіальної громади матеріальних цінностей в рамках проекту міжнародної технічної 
допомоги «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про 
енергоефективність в Україні» 
 
27. Про надання  згоди на здійснення невід’ємних поліпшень комунального майна – 
гідротехнічної споруди ГЕС за адресою: вул. Дачна, 23,  с. Сарновичі, Коростенський район, 
Житомирська область 
 
28. Про надання  дозволу  Коростенському комунальному підприємству «Водоканал»  на 
списання  універсальної плаваючої машини 
 
29. Про надання дозволу на перерахування залишків бюджетних коштів, що утворилися 
станом на 1 липня 2021 року на рахунках виконавчого комітету Коростенської міської ради 
 
30. Про внесення змін до Програми розвитку автоматизованої інформаційної системи 
Коростенської міської  територіальної громади на 2021-2023 роки, зі змінами  
 
31.Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування Коростенської 
міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням другої се VIII 
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скликання від 24.12.2020р. №67, зі змінами 
 
32. Про надання дозволу на списання з балансу виконавчого комітету Коростенської міської 
ради необоротних активів  
 
33.Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Коростенської міської 
територіальної громади матеріальних цінностей для модернізації центру надання 
адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради в рамках 
реалізації Проекту «U-LEAD з Європою: програма для України з розширення прав і 
можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» - Компонент 2 «Створення центрів 
надання адміністративних послуг та підвищення поінформованості населення про місцеве 
самоврядування» 
 
34.Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» Чиколаєва Василя Ілліча  
 
35.Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» Овсійчук Ларису 
Миколаївну  
 
36.Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» Тищенка Анатолія  
Петровича   
 
37.Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» Тищенка Володимира 
Петровича   
 
39.Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» Тищенка Сергія 
Петровича   
 
39.Про нагородження Почесною грамотою Коростенської міської ради Зубрицької 
О.О.,Геращенко О.О., Рудика С.В. 
 
40. Про нагородження Почесною грамотою Коростенської міської ради з нагоди 30-ти річчя 
незалежності України Жиліної Г.Г., Козаченко О.О., Кущія В.В., Ящука М.В., Семенішину 
Н.К. 
 
41. Про нагородження Почесною грамотою Коростенської міської ради  з нагоди 30-ти річчя 
незалежності України 
 
42.Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській 
міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням другої сесії VІІІ 
скликання Коростенської міської ради № 77 від 24.12.2020р. (зі змінами) 
 
43.Про  затвердження Положення про конкурс на посаду директора КОМУНАЛЬНОЇ 
УСТАНОВИ «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 
 
44.Про затвердження розподільчого балансу НОВАКІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-II СТУПЕНІВ – 
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»  КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
45. Про затвердження розподільчого балансу СТРЕМИГОРОДСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-II СТУПЕНІВ – 
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»  КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
46. Про остаточне припинення дії рішення Коростенської міської ради від 25.02.2021 року 
№193 «Про зміну засновника закладів освіти Коростенської міської територіальної громади», 
прийняття  рішення «Про зміну засновника закладів освіти Коростенської міської 
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територіальної громади, прийняття їх до сфери управління, зміну повних та скорочених 
найменувань закладів загальної середньої освіти, затвердження статутів, в частині закладів, 
не передбачених рішенням шостої сесії восьмого скликання Коростенської міської ради від 
10.06.2021 року №362 «Про часткове припинення дії рішення Коростенської міської ради від 
25.02.2021 року №193 «Про зміну засновника закладів освіти Коростенської міської 
територіальної громади», прийняття  рішення «Про зміну засновника закладів освіти 
Коростенської міської територіальної громади, прийняття їх до сфери управління, зміну 
повних та скорочених найменувань закладів загальної середньої та дошкільної освіти 
Коростенської міської ради, затвердження статутів» 
 
47.Про визначення ГРОЗИНСЬКОГО  ЛІЦЕЮ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ опорним 
закладом загальної середньої освіти та затвердження Статуту в новій редакції  
 
48. Про реорганізацію  ХОДАКІВСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ КОРОСТЕНСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ шляхом припиненням юридичної особи в результаті приєднання до 
ГРОЗИНСЬКОГО ЛІЦЕЮ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 
49. Про затвердження складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на посади 
керівників Новаківської гімназії Коростенської міської ради та Михайлівської гімназії 
Коростенської міської ради 
 
50. Про створення НОВАКІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та 
НОВАКІВСЬКОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
в результаті поділу 
 
51. Про створення СТРЕМИГОРОДСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та 
СТРЕМИГОРОДСЬКОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ в результаті поділу 
 
52.Про зміну найменування КОРОСТЕНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ I-III 
СТУПЕНІВ №11 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ  та затвердження Статуту в новій редакції 
 
53.Про затвердження штатного розпису Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи 
 
54. Про надання дозволу на укладання договорів оренди приміщень котелень закладів освіти 
Коростенської міської територіальної громади сільської місцевості та їх обладнання з 
переможцем закупівлі послуги теплопостачання 
 
55. Про  внесення змін до  Комплексної програми розвитку культури і туризму Коростенської 
міської територіальної громади на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 13 сесії 
Коростенської міської ради VII скликання від 05.04.17р. № 629 зі змінами 
 
56.Про призначення директора КП КМР «ТО «Коростеньмедіа» 
 
57. Про внесення змін до «Міської програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров’я 
на 2020-2022 роки» та викладення її у новій редакції 
 
58. Про затвердження  нової  редакції  Статуту комунального  некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико- санітарної допомоги» Коростенської  міської  ради 
 
59. Про внесення змін до Комплексної програми «Турбота» Коростенської міської 
територіальної громади на 2017-2021 роки 
 
60. Про звернення депутатів Коростенської міської ради VІІІ скликання до Комітету з питань 
транспорту та інфраструктури Верховної Ради України, Міністерства інфраструктури 
України, АТ «Українська залізниця» щодо ліквідації ВСП «Коростенське територіальне 
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управління філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ 
«Українська залізниця» 
 
61.Про звернення депутатів Коростенської міської ради до Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України та Народного депутата Арешонкова В. Ю. щодо внесення змін до Закону 
України «Про оренду державного та комунального майна» та до «Порядку передачі в оренду 
державного та комунального майна», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 03.06.2020 р. № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» 
 
62.Про надання дозволу на розробку детальних планів території  
 
63. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
безоплатну їх передачу у власність громадянам у межах міста Коростеня 
 
64. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
безоплатну їх передачу у власність громадянам у межах приєднаних територій  
 
65.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надання земельних ділянок у 
власність громадянам  у межах міста Коростеня 
 
66. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) в тому числі земельних 
часток(паїв) та надання земельних ділянок у власність громадянам  у межах приєднаних 
територій 
 
67. Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, будівництва індивідуальних гаражів, індивідуального 
садівництва, з подальшою передачею у власність 
 
68. Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, індивідуального садівництва, ведення особистого 
селянського господарства, з подальшою передачею у власність у межах приєднаних 
територій  
 
69. Про розгляд заяв учасників АТО/ООС про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, з подальшою передачею у власність 
 
70. Про передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам у межах міста 
Коростеня 
 
71. Про передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам у межах приєднаних 
територій 
 
72. Про затвердження проєктів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних 
ділянок  
 
73. Про внесення змін до Додатку 1 рішення другої сесії Коростенської міської ради VІІІ 
скликання №110 від 24.12.2020 року «Про затвердження переліку земельних ділянок, які 
пропонуються виставити на земельні торги окремими лотами» зі змінами.  
 
74. Про розгляд заяви ТОВ «Левайс Моноліт», щодо включення до переліку земельних 
ділянок, які пропонуються виставити на земельні торги окремими лотами земельну ділянку 
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по вулиці 1 Травня, №43-В міста Коростеня з кадастровим номером 1810700000:01:005:0162 
 
75. Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної власності 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на виготовлення проєктів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для сінокосіння і випасання худоби у комунальну 
власність  
 
76. Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної власності 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на виготовлення проєктів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність  
 
77. Про затвердження Управлінню земельних відносин та комунальної власності виконавчого 
комітету Коростенської міської ради проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в комунальну власність по вулиці Південній, 14 міста Коростеня 
 
 
78. Про розгляд заяви громадянина Музиченка Володимира Павловича щодо продажу 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення фермерського 
господарства з кадастровим номером 1822383800:01:000:0007, яка розташована за межами 
Коростенської міської територіальної громади 
 
79. Про скасування пункту 35 рішення шостої сесії VIII скликання Коростенської міської 
ради від 10.06.2021 року за №378 «Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на 
розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, будівництва 
індивідуальних гаражів, індивідуального садівництва, з подальшою передачею у власність»  
 
80. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток 
(паїв) в натурі (на місцевості) 
 
81. Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок в постійне користування  
 
82. Про затвердження Управлінню земельних відносин та комунальної власності виконавчого 
комітету Коростенської міської ради проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок в комунальну власність 
 
83. Про визначення переліку земельних ділянок комунальної власності 
сільськогосподарського призначення для продажу права оренди на земельних торгах 
окремими лотами через електронну торгову систему ProZorro.Продажі, надання дозволу на 
складання документації із землеустрою 
 
84. Про умови проведення земельних торгів у формі аукціону 
 
85. Про внесення змін до рішень Коростенської міської ради 
 
86. Про тимчасове призупинення прийняття рішень Коростенською міською радою щодо 
надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
ведення ОСГ у власність   
 
87. Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва спадкоємцям (власникам) земельних часток 
(паїв) у межах приєднаних територій 
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88. Про передачу у власність земельних часток (паїв) власникам (спадкоємцям) сертифікатів 
на право на земельну частку (пай) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва у межах приєднаних територій 
 
89. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва та надання земельних часток (паїв) у власність 
громадянам у межах приєднаних територій 
 
90. Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної власності 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що підлягає продажу ТОВ «АРМ-
ЕЛЕКТРО» 
 
91. Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної власності 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що підлягає продажу Яценко 
Світлані Миколаївні 
 
92. Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної власності 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на розробку проєктів землеустрою щодо 
зміни цільового призначення земельних ділянок у межах міста Коростеня 
 
93. Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної власності 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на актуалізацію звіту про експертну 
грошову оцінку земельної ділянки несількогосподарського призначення по вулиці Базарна 
площа, 2-А міста Коростеня  
 
94. Про розгляд заяви громадянки Дідківської Наталії Миколаївни відносно затвердження 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та безоплатну її передачу у 
власність відповідно до рішення суду, у межах приєднаних територій  
 
95. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
громадянці Прищепчук Вірі Миколаївні 
 
96. Про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок на умовах оренди у межах приєднаних територій 
 
97. Про надання згоди ПрАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД  МДФ» на передачу в суборенду 
орендованої земельної ділянки по вулиці Сергія Кемського,  11-Д міста Коростеня 
 
98. Про розгляд клопотання  ПрАТ «БЕХІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР» щодо 
затвердження проєкту землеустрою та відведення земельної ділянки на умовах оренди  
 
99. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі в оренду 
нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) ТОВ «НИВИ ПОЛІССЯ» для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Васьковицької сільської 
ради Коростенського району Житомирської області 
 
100. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі в оренду в 
межах приєднаних територій 
 
101. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на умовах 
оренди  
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102.Про розгляд звернення громадянина Сороки Андрія Володимировича щодо внесення змін 
до договору оренди земельної ділянки 
 
103. Про  розгляд клопотання ДП «ОПТІМА-770-ЦЕНТР» ТОВ «СЕВЕН СЕВЕНТІ 
ПЕТРОЛІУМ» щодо поновлення договору оренди землі несільськогосподарського 
призначення  
 
104. Про передачу земельних ділянок комунальної власності в оренду власникам об’єктів 
нерухомого майна, розміщеного на них 
 
105. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення та договорів сервітутного землекористування 
 
106. Про визнання державного акту на право постійного користування на землю Приватному 
вищому навчальному закладу Товариства сприяння обороні України «Коростенський 
технічний коледж» такого, що втратив чинність 
 
107. Про припинення права оренди на земельні ділянки  
 
108. Про припинення Державній фіскальній службі України права постійного користування 
на земельну ділянку (кадастровий номер 1810700000:01:005:0030) 
 
109. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) під проектними 
польовими шляхами (дорогами) 
 
110. Про припинення Південно-Західній регіональній службі державного ветеринарно-
санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті права постійного 
користування на земельну ділянку (кадастровий номер 1810700000:02:045:0161) 
 
111. Про надання Північному міжрегіональному головному управлінню Державної служби 
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному 
кордоні земельної ділянки (кадастровий номер 1810700000:02:045:0161) у постійне 
користування 
 
112.Про зняття з контролю рішень Коростенської міської ради 
 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 29,  «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: рішення прийняте 

 
СЛУХАЛИ:Про регламент роботи сесії. 
 
Щодо регламенту роботи сесії: 
По основному питанню 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» - 30, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: рішення прийняте 
 
1.СЛУХАЛИ: Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради 

 
ДОПОВІДАЄ: Бардовська Л.В. – начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
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(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Коростенської  міської територіальної 

громади на  2021 рік 
 

ДОПОВІДАЄ: Бардовська Л.В. – начальник фінансового управління 
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. 

Ковальчук В.А. 
Москаленко В.В. 
Науменко В.А. 
Москаленко В.В. 
Науменко В.А. 
Москаленко В.В. 
Головійчук О.С. 
Москаленко В.В. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

3.СЛУХАЛИ: Про  Прогноз  бюджету Коростенської  міської  територіальної  
громади на 2022-2024 роки 
 

ДОПОВІДАЄ: Бардовська Л.В. – начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
4.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Програми розвитку житлово-комунального 

господарства Коростенської міської територіальної громади на 2017-
2021 роки», затвердженої рішенням 11 сесії міської ради VIІ 
скликання від 22.12.2016р. № 490 (зі змінами) 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

 (додається) 
5.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання робочого проекту та витрат 

капітальних інвестицій в основні засоби по об’єкту «Капітальний 
ремонт внутрішньобудинкових мереж будівель виконавчого комітету 
Коростенської міської ради по вул. Грушевського, 22 в м. Коростень, 
Житомирської області шляхом встановлення світлодіодних приладів 
освітлення» з балансу виконавчого комітету Коростенської міської 
ради 
 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 28, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
6.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення «Про порядок передачі в оренду 

житлових приміщень комунальної власності Коростенської міської 
територіальної громади в сільській місцевості» 
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ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
7.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік  
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
8.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру 

юридичних  осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань про особу, яка уповноважена діяти від імені юридичної 
особи – Комунальне виробничо-господарське підприємство (код 
ЄДРПОУ 03364889) в частині представництва інтересів у всіх судових 
установах, організаціях, підприємствах, органах державної влади та 
місцевого самоврядування, громадських організаціях.  
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
9.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру 

юридичних  осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань про особу, яка уповноважена діяти від імені юридичної 
особи - виконавчого комітету Коростенської міської ради (код 
ЄДРПОУ 04053507) в частині представництва інтересів у всіх судових 
установах, усіх установах, організаціях, підприємствах, органах 
державної влади та місцевого самоврядування, громадських 
організаціях. 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
10.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру 

юридичних  осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань про особу, яка уповноважена діяти від імені юридичної 
особи - Коростенської міської ради (код ЄДРПОУ 13576977) в частині 
представництва інтересів у всіх судових установах, усіх установах, 
організаціях, підприємствах, органах державної влади та місцевого 
самоврядування, громадських організаціях.  
 

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

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
11.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Коростенської міської ради (шоста 

сесія VІІІ скликання) №329 від 10.06.2021 р.  
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ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
12.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 4 сесії VІІІ скликання Коростенської 

міської ради від 25.02.2021 р. №145 в частині виключення з Переліку 
другого типу частини нежитлового приміщення Грозинського 
Будинку культури загальною площею 32,3 кв.м за адресою: вул. 
Центральна,3, с. Грозине, Коростенський район, Житомирська 
область 
 

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

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
13.СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до плану діяльності Коростенської міської  ради  

та  її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів 
на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 29, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
14.СЛУХАЛИ: Про включення приміщень спортивних залів закладів загальної 

середньої освіти Коростенської міської територіальної громади до 
Переліку другого типу для передачі в оренду без проведення  
аукціону 
 

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

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
15.СЛУХАЛИ: Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які  

підлягають приватизації у 2021 році, нежитлового вбудованого 
приміщення №1 загальною площею 58,6 кв.м за адресою: вул. Героїв 
Небесної Сотні, 3-А,  м. Коростень, Житомирська область 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 29, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
16.СЛУХАЛИ: Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які  

підлягають приватизації у 2021 році, нежитлового приміщення 
загальною площею 494,0 кв.м за адресою: вул. Грушевського,23, м. 
Коростень, Житомирська область 
 

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

Ясинецький О.А. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
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(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
17.СЛУХАЛИ: Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які  

підлягають приватизації у 2021 році, нежитлових будівель та споруд  
загальною площею 3883,9 кв.м за адресою: вул. Сергія Кемського, 69, 
м. Коростень, Житомирська область 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 29, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
18.СЛУХАЛИ: Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які  

підлягають приватизації у 2021 році, нежитлової адміністративної 
будівлі загальною площею 674,6 кв.м за адресою: вул. Т. Кралі, 62-
Б,м. Коростень, Житомирська область 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
СЛУХАЛИ: Провести пакетне голосування за питання 19-23. 

 
ВИСТУПИЛИ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 28, «Проти» - 2, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Рішення прийняте 
19.СЛУХАЛИ: Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – 

нежитлового приміщення загальною площею 114,4 кв.м за адресою: 
вул. Білокоровицьке шосе, 6, приміщення 141, м. Коростень, 
Житомирська область, для проведення електронного аукціону з 
умовами 
 

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

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
20.СЛУХАЛИ: Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – 

нежитлового підвального приміщення загальною площею 285,0 кв.м 
за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні (Табукашвілі), 26-А, 
приміщення 1, м. Коростень, Житомирська область, для проведення 
електронного аукціону з умовами 
 

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

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
21.СЛУХАЛИ: Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – 

нежитлового підвального приміщення загальною площею 175,4 кв.м 
за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні (Табукашвілі), 26-А, 
приміщення 2, м. Коростень, Житомирська область, для проведення 
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електронного аукціону з умовами 
 

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

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
22.СЛУХАЛИ: Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – 

нежитлової будівлі (двох гаражів) загальною площею 42,2 кв.м за 
адресою: вул. Героїв Небесної Сотні (Табукашвілі), 5-А, приміщення 
1, м. Коростень, Житомирська область, для проведення електронного 
аукціону з умовами 
 

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

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
23.СЛУХАЛИ: Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – 

нежитлової  будівлі загальною площею 103,5 кв.м за адресою: вул. 
Героїв Небесної Сотні (Табукашвілі) 5-Б, м. Коростень, Житомирська 
область, для проведення електронного аукціону з умовами 
 

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

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
24.СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції  статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ВИРОБНИЧО -ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
25.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 

Коростенської міської територіальної громади гуртожитку за 
адресою: вул. Івана Франка, 19,  
м. Коростень, Житомирська область 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 29, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
26.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття у комунальну власність 

Коростенської міської територіальної громади матеріальних 
цінностей в рамках проекту міжнародної технічної допомоги 
«Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про 
енергоефективність в Україні» 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 29, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

27.СЛУХАЛИ: Про надання  згоди на здійснення невід’ємних поліпшень 
комунального майна – гідротехнічної споруди ГЕС за адресою: вул. 
Дачна, 23,  с. Сарновичі, Коростенський район, Житомирська область 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 29, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
28.СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу  Коростенському комунальному підприємству 

«Водоканал»  на списання  універсальної плаваючої машини 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

 (Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
29.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на перерахування залишків бюджетних коштів, 

що утворилися станом на 1 липня 2021 року на рахунках виконавчого 
комітету Коростенської міської ради 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 30, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
30.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку автоматизованої 

інформаційної системи Коростенської міської  територіальної 
громади на 2021-2023 роки, зі змінами  
 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 29, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
31.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування 

Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, 
затвердженої рішенням другої се VIII скликання від 24.12.2020р. №67, 
зі змінами 
 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 29, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
32.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання з балансу виконавчого комітету 

Коростенської міської ради необоротних активів  
 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 29, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

 (Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
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33.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття у комунальну власність 
Коростенської міської територіальної громади матеріальних 
цінностей для модернізації центру надання адміністративних послуг 
виконавчого комітету Коростенської міської ради в рамках реалізації 
Проекту «U-LEAD з Європою: програма для України з розширення 
прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» - 
Компонент 2 «Створення центрів надання адміністративних послуг та 
підвищення поінформованості населення про місцеве 
самоврядування» 
 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 29, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
34.СЛУХАЛИ: Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» 

Чиколаєва Василя Ілліча  
 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 28, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
35.СЛУХАЛИ: Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» 

Овсійчук Ларису Миколаївну  
 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 28, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
36.СЛУХАЛИ: Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» 

Тищенка Анатолія  Петровича   
 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 29, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
37.СЛУХАЛИ: Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» 

Тищенка Володимира Петровича   
 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
38.СЛУХАЛИ: Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» 

Тищенка Сергія Петровича   
 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
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ВИСТУПИЛИ: Шевчук А.Г. – учасник АТО, скарга на неправомірні дії 
Недашківського Андрія та його колег від партії «СЛУГА НАРОДУ» 
Науменка В.А., Ярошевця С.В., Грищенка С.В. 
 
Науменко В.А. 
Шевчук А.Г. 
Науменко В.А. 
Шевчук А.Г. 
Бойко Д.В. 
Шевчук А.Г. 
Науменко В.А. 
Литвинюк В.В. 
Науменко В.А. 
Шевчук А.Г. 
Куницький В.І. 
Москаленко В.В. 
Ковальчук В.А. 
Стужук В.М. 
Тертична Н.А. 
Мостівенко Т.А. 
 
Плескач Г.О. – мешканка міста, скарга не неправомірні дії депутата 
міської ради від партії «СЛУГА НАРОДА» Ярошевця Сергія 
Васильовича. 
 
Науменко В.А. 
Плескач Г.О. 
Скляревська К.Л. 
Москаленко В.В. 
 

Оголошено перерву  
 

Електронна реєстрація присутніх на пленарному засіданні 8 сесії  міської ради 
 після перерви (додається) 

 
ВИСТУПИЛИ: Недашківський А.М. 

Москаленко В.В. 
Мостівенко Т.А. 

СЛУХАЛИ: Про перенесення розгляду питання 93 порядку денного 
 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 29, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняте 
93.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної 

власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
актуалізацію звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 
несількогосподарського призначення по вулиці Базарна площа, 2-А 
міста Коростеня  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності  

ВИСТУПИЛИ: Ясинецький О.А. 
Москаленко В.В. 
Ясинецький О.А. 
Москаленко В.В. 
Ясинецький О.А.  
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Москаленко В.В. 
Тертична Н.А. 
Ясинецький О.А. 
Науменко В.А.  
Ясинецький О.А.  
Науменко В.А.  
Москаленко В.В. 
Литвинюк В.В. 
Представник «Фактор-актив інвест» 
Литвинюк В.В. 
Представник мешканців 
Москаленко В.В. 
Представник мешканців 
Москаленко В.В. 
Майструк Р. 
Москаленко В.В. 
Максименко І.С. 
Москаленко В.В. 
Представник мешканців 
Москаленко В.В. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 15, «Проти» - 4, «Утримались» - 4.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийняте 
39.СЛУХАЛИ: Про нагородження Почесною грамотою Коростенської міської ради 

Зубрицької О.О.,Геращенко О.О., Рудика С.В. 
 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 25, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
40.СЛУХАЛИ: Про нагородження Почесною грамотою Коростенської міської ради з 

нагоди 30-ти річчя незалежності України Жиліної Г.Г., Козаченко 
О.О., Кущія В.В., Ящука М.В., Семенішину Н.К. 
 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 24, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. Не голосував – 1. 

Конфлікт інтересів – Москаленко В.В. 
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

41.СЛУХАЛИ: Про нагородження Почесною грамотою Коростенської міської ради  з 
нагоди 30-ти річчя незалежності України 
 

ДОПОВІДАЄ: Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 24, «Проти» - 1, «Утримались» - 0. Не голосував – 1. 

Конфлікт інтересів – Скляревська К.Л. 
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

42.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту 
у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, 
затвердженої рішенням другої сесії VІІІ скликання Коростенської 
міської ради № 77 від 24.12.2020р. (зі змінами) 
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ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат таємного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
43.СЛУХАЛИ: Про  затвердження Положення про конкурс на посаду директора 

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. заступник міського голови 
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. 

Скляревська К.Л. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
44.СЛУХАЛИ: Про затвердження розподільчого балансу НОВАКІВСЬКОГО 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «СЕРЕДНЯ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-II СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»  КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

 (Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
45.СЛУХАЛИ: Про затвердження розподільчого балансу СТРЕМИГОРОДСЬКОГО 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «СЕРЕДНЯ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-II СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»  КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
46.СЛУХАЛИ: Про остаточне припинення дії рішення Коростенської міської ради від 

25.02.2021 року №193 «Про зміну засновника закладів освіти 
Коростенської міської територіальної громади», прийняття  рішення 
«Про зміну засновника закладів освіти Коростенської міської 
територіальної громади, прийняття їх до сфери управління, зміну 
повних та скорочених найменувань закладів загальної середньої 
освіти, затвердження статутів, в частині закладів, не передбачених 
рішенням шостої сесії восьмого скликання Коростенської міської 
ради від 10.06.2021 року №362 «Про часткове припинення дії рішення 
Коростенської міської ради від 25.02.2021 року №193 «Про зміну 
засновника закладів освіти Коростенської міської територіальної 
громади», прийняття  рішення «Про зміну засновника закладів освіти 
Коростенської міської територіальної громади, прийняття їх до сфери 
управління, зміну повних та скорочених найменувань закладів 
загальної середньої та дошкільної освіти Коростенської міської ради, 
затвердження статутів» 
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. заступник міського голови 
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ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

47.СЛУХАЛИ: Про визначення ГРОЗИНСЬКОГО  ЛІЦЕЮ КОРОСТЕНСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ опорним закладом загальної середньої освіти та 
затвердження Статуту в новій редакції  
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
48.СЛУХАЛИ: Про реорганізацію  ХОДАКІВСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ шляхом припиненням юридичної 
особи в результаті приєднання до ГРОЗИНСЬКОГО ЛІЦЕЮ 
КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 24, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
49.СЛУХАЛИ: Про затвердження складу конкурсної комісії для проведення конкурсу 

на посади керівників Новаківської гімназії Коростенської міської ради 
та Михайлівської гімназії Коростенської міської ради 
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
50.СЛУХАЛИ: Про створення НОВАКІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ КОРОСТЕНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ та НОВАКІВСЬКОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ в результаті поділу 
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» -  26, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
51.СЛУХАЛИ: Про створення СТРЕМИГОРОДСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ КОРОСТЕНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ та СТРЕМИГОРОДСЬКОГО ЗАКЛАДУ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ в 
результаті поділу 
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
52.СЛУХАЛИ: Про зміну найменування КОРОСТЕНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 

ШКОЛИ I-III СТУПЕНІВ №11 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ  та 
затвердження Статуту в новій редакції 
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ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 25, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
53.СЛУХАЛИ: Про затвердження штатного розпису Коростенської дитячо-юнацької 

спортивної школи 
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
54.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладання договорів оренди приміщень 

котелень закладів освіти Коростенської міської територіальної 
громади сільської місцевості та їх обладнання з переможцем закупівлі 
послуги теплопостачання 
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. заступник міського голови 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
55.СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до  Комплексної програми розвитку культури і 

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

ДОПОВІДАЄ: Чижевська Н.М. – заступник міського голови. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
56.СЛУХАЛИ: Про призначення директора КП КМР «ТО «Коростеньмедіа»  

 
ДОПОВІДАЄ: Чижевська Н.М. – заступник міського голови. 
ВИСТУПИЛИ: Барановська С. 

Ковальчук В.А. 
Барановська С. 
Ковальчук В.А. 
Москаленко В.В. 
Скляревська К.Л. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

57.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Міської програми розвитку та підтримки галузі 
охорони здоров’я на 2020-2022 роки» та викладення її у новій 
редакції. 
 

ДОПОВІДАЄ: Заєць М.А. – начальник відділу  охорони  здоров’я 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому  

(додається) 
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58.СЛУХАЛИ: Про затвердження  нової  редакції  Статуту комунального  
некомерційного підприємства «Центр первинної медико- санітарної 
допомоги» Коростенської  міської  ради. 
 

ДОПОВІДАЄ: Заєць М.А. – начальник відділу  охорони  здоров’я 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
59.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Комплексної програми «Турбота» 

Коростенської міської територіальної громади на 2017-2021 роки 
 

ДОПОВІДАЄ: Єсін І.В.- начальник  управління праці та соціального захисту 
населення 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

60.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Коростенської міської ради VІІІ скликання 
до Комітету з питань транспорту та інфраструктури Верховної Ради 
України, Міністерства інфраструктури України, АТ «Українська 
залізниця» щодо ліквідації ВСП «Коростенське територіальне 
управління філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації 
будівель і споруд» АТ «Українська залізниця» 
 

ДОПОВІДАЄ: Стужук В.М. – начальник управління економіки 
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

 (Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
61.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Коростенської міської ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України та Народного депутата 
Арешонкова В. Ю. щодо внесення змін до Закону України «Про 
оренду державного та комунального майна» та до «Порядку передачі 
в оренду державного та комунального майна», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 р. № 483 
«Деякі питання оренди державного та комунального майна». 
 

ДОПОВІДАЄ: Стужук В.М. –депутат міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
62.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку детальних планів території  

 
ДОПОВІДАЄ: Тумаш С.П. - начальник відділу архітектури та містобудування 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу  
ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. запропонував виключити п.1, п.2 з даного проєкту 

рішення 
62-1.СЛУХАЛИ: За проправку до «Про надання дозволу на розробку детальних планів 

територій»,  виключити п.1, п.2 
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ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняте  
62-2.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку детальних планів територій 

 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

Оголошено перерву  
 

Електронна реєстрація присутніх на пленарному засіданні 8 сесії  міської ради 
 після перерви (додається) 

 
63.СЛУХАЛИ: Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та безоплатну їх передачу у власність громадянам у межах 
міста Коростеня 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(2/3 від складу ради) (додається) 

64.СЛУХАЛИ: Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та безоплатну їх передачу у власність громадянам у межах 
приєднаних територій  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

ВИСТУПИЛИ: Олексійчук О.С. додаток 2 має рекомендації постійної комісії: 
надати дозвіл з п.1 – п.45 та відмовити - з п.46 – п.62. 
Москаленко В.В.  
-Пропоную прийняти рішення за основу 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу (2/3 від 
складу ради)  

64-1.СЛУХАЛИ: Додаток 2 з п.1 – п.45 (надати дозвіл) 
 

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

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняте  
64-2.СЛУХАЛИ: Додаток 2 з п.46 – п.62 (надати дозвіл) 

 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» -  1, «Проти» - 16, «Утримались» - 10.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийняте  
64-3.СЛУХАЛИ: Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та безоплатну їх передачу у власність громадянам у межах 
приєднаних територій  
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради в цілому (2/3 від 
складу ради) (додається) 
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ВИСТУПИЛИ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
СЛУХАЛИ: Про пакетне голосування за питання 65, 66, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 

79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняте 
65.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) та надання земельних ділянок у власність громадянам  у 
межах міста Коростеня 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

66.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) в тому числі земельних часток(паїв) та надання земельних 
ділянок у власність громадянам  у межах приєднаних територій 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

67.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розробку проєктів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
будівництва індивідуальних гаражів, індивідуального садівництва, з 
подальшою передачею у власність 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 22, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. Не голосували – 4. 
Конфлікт інтересів – Дідківський В.М., Лінькова Л.В., 
Скляревська К.Л., Шишук Я.О. 
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

68.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розробку проєктів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
індивідуального садівництва, ведення особистого селянського 
господарства, з подальшою передачею у власність у межах 
приєднаних територій  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

ВИСТУПИЛИ: Дідківський В.М. 
Москаленко В.В. 
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Ясинецький О.А. 
Дідківський В.М. 
Ясинецький О.А. 
Москаленко В.В. 
Дідківський В.М. 
Олексійчук О.С. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 25, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. Не голосували – 2. 
Конфлікт інтересів  - Дідківський В.М., Скляревська К.Л. 
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу  
68-1.СЛУХАЛИ: п.1 – п.22 надати дозвіл 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 25, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. Не голосували – 2. 

Конфлікт інтересів - Дідківський В.М., Скляревська К.Л. 
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняте 
ВИСТУПИЛИ: Дідківський В.М. запропонував голосувати окремо за кожний пункт 

з п.23 по п.53. 
68-2.СЛУХАЛИ: З п.23 по п.53 голосувати окремо (пропозиція Дідківського В.М.) 

 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 4, «Проти» - 6, «Утримались» - 7.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийняте 
68-3.СЛУХАЛИ: п.23 – п.53 відмовити в надані дозволу. 

 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 24, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. Не голосували – 2. 

Конфлікт інтересів - Дідківський В.М., Скляревська К.Л. 
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняте 
68-4.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
індивідуального садівництва, ведення особистого селянського 
господарства, з подальшою передачею у власність у межах 
приєднаних територій  
 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 24, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. Не голосували – 2. 
Конфлікт інтересів - Дідківський В.М., Скляревська К.Л. 
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради в цілому (додається) 
69.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв учасників АТО/ООС про надання дозволу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, з подальшою передачею у власність 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

70.СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам у 
межах міста Коростеня 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 
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ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 25, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

71.СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам у 
межах приєднаних територій 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

72.СЛУХАЛИ: Про затвердження проєктів землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельних ділянок  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

73.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Додатку 1 рішення другої сесії Коростенської 
міської ради VІІІ скликання №110 від 24.12.2020 року «Про 
затвердження переліку земельних ділянок, які пропонуються 
виставити на земельні торги окремими лотами» зі змінами.  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

74.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви ТОВ «Левайс Моноліт», щодо включення до 
переліку земельних ділянок, які пропонуються виставити на земельні 
торги окремими лотами земельну ділянку по вулиці 1 Травня, №43-В 
міста Коростеня з кадастровим номером 1810700000:01:005:0162 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 23, «Проти» - 0, «Утримались» - 1.  
 (Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

75.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для сінокосіння і випасання худоби у комунальну власність  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 
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76.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у комунальну власність  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

77.СЛУХАЛИ: Про затвердження Управлінню земельних відносин та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської ради проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальну 
власність по вулиці Південній, 14 міста Коростеня 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

78.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви громадянина Музиченка Володимира Павловича 
щодо продажу земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення для ведення фермерського господарства з кадастровим 
номером 1822383800:01:000:0007, яка розташована за межами 
Коростенської міської територіальної громади 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

79.СЛУХАЛИ: Про скасування пункту 35 рішення шостої сесії VIII скликання 
Коростенської міської ради від 10.06.2021 року за №378 «Про розгляд 
заяв громадян про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, будівництва 
індивідуальних гаражів, індивідуального садівництва, з подальшою 
передачею у власність»  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

80.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж нерозподілених та 
невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв) в натурі 
(на місцевості) 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 
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ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. 
Корнійчук В.О. 
Олексійчук О.С. 
Корнійчук В.О. 
Мельниченко О.П. 
Грищенко В.В. 
Москаленко В.В. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 1, «Проти» - 16, «Утримались» - 9.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийняте 
81.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в постійне користування  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

82.СЛУХАЛИ: Про затвердження Управлінню земельних відносин та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської ради проєктів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в комунальну 
власність 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

83.СЛУХАЛИ: Про визначення переліку земельних ділянок комунальної власності 
сільськогосподарського призначення для продажу права оренди на 
земельних торгах окремими лотами через електронну торгову систему 
ProZorro.Продажі, надання дозволу на складання документації із 
землеустрою 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

84.СЛУХАЛИ: Про умови проведення земельних торгів у формі аукціону 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

85.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень Коростенської міської ради 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
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(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
86.СЛУХАЛИ: Про тимчасове призупинення прийняття рішень Коростенською 

міською радою щодо надання дозволів на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення ОСГ у 
власність   
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. 
Стужук В.М. 
Москаленко В.В. 
Стужук В.М. 
Москаленко В.В. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

87.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва спадкоємцям (власникам) 
земельних часток (паїв) у межах приєднаних територій 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

88.СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельних часток (паїв) власникам 
(спадкоємцям) сертифікатів на право на земельну частку (пай) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва у межах 
приєднаних територій 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

89.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва та надання земельних часток (паїв) у власність 
громадянам у межах приєднаних територій 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

90.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної 
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власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення, що підлягає продажу ТОВ 
«АРМ-ЕЛЕКТРО» 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

91.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення, що підлягає продажу Яценко 
Світлані Миколаївні 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

92.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
розробку проєктів землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельних ділянок у межах міста Коростеня 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

94.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви громадянки Дідківської Наталії Миколаївни 
відносно затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та безоплатну її передачу у власність відповідно до 
рішення суду, у межах приєднаних територій  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. 
Олексійчук О.С. 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 2, «Проти» - 17, «Утримались» - 6.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийняте 
95.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки громадянці Прищепчук Вірі Миколаївні 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 
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96.СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок на умовах оренди у межах приєднаних 
територій 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

97.СЛУХАЛИ: Про надання згоди ПрАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД  МДФ» на 
передачу в суборенду орендованої земельної ділянки по вулиці Сергія 
Кемського,  11-Д міста Коростеня 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

98.СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання  ПрАТ «БЕХІВСЬКИЙ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР» щодо затвердження проєкту 
землеустрою та відведення земельної ділянки на умовах оренди  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
99.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) з метою передачі в оренду нерозподілених 
(невитребуваних) земельних часток (паїв) ТОВ «НИВИ ПОЛІССЯ» 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 
території Васьковицької сільської ради Коростенського району 
Житомирської області 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

100.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) з метою передачі в оренду в межах приєднаних територій 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 
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101.СЛУХАЛИ: Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок на умовах оренди  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

102.СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення громадянина Сороки Андрія Володимировича 
щодо внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

103.СЛУХАЛИ: Про  розгляд клопотання ДП «ОПТІМА-770-ЦЕНТР» ТОВ «СЕВЕН 
СЕВЕНТІ ПЕТРОЛІУМ» щодо поновлення договору оренди землі 
несільськогосподарського призначення  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 24, «Проти» - 0, «Утримались» - 1.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 

(додається) 
104.СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок комунальної власності в оренду 

власникам об’єктів нерухомого майна, розміщеного на них 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

105.СЛУХАЛИ: Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення та договорів сервітутного 
землекористування 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

106.СЛУХАЛИ: Про визнання державного акту на право постійного користування на 
землю Приватному вищому навчальному закладу Товариства 
сприяння обороні України «Коростенський технічний коледж» такого, 
що втратив чинність 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 
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ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

107.СЛУХАЛИ: Про припинення права оренди на земельні ділянки  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

108.СЛУХАЛИ: Про припинення Державній фіскальній службі України права 
постійного користування на земельну ділянку (кадастровий номер 
1810700000:01:005:0030) 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

109.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) під проектними польовими шляхами 
(дорогами) 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

110.СЛУХАЛИ: Про припинення Південно-Західній регіональній службі державного 
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні 
та транспорті права постійного користування на земельну ділянку 
(кадастровий номер 1810700000:02:045:0161) 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 

111.СЛУХАЛИ: Про надання Північному міжрегіональному головному управлінню 
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів 
та захисту споживачів на державному кордоні земельної ділянки 
(кадастровий номер 1810700000:02:045:0161) у постійне користування 
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 



 34 

112.СЛУХАЛИ: Про зняття з контролю рішень Коростенської міської ради. 
 

ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської радти 
 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 
 

ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.В.- міський голова 
-Шановні депутати, я повинен проінформувати Вас про рішення 
Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, де 
розглядалась  в порядку спрощеного позовного провадження цивільна   
Справа № 279/5656/20 за позовом Калініна Романа Сергійовича  до 
Органу місцевого самоврядування Коростенська міська рада, 
Москаленка Володимира Васильовича, Стужука Володимира 
Миколайовича, про захист честі, гідності та ділової репутації. 
"01" березня 2021 р. позовні вимоги Калініна Романа Сергійовича про 
захист честі, гідності та ділової репутації - задовольнити частково. 
Зобов`язали  проголосити резолютивну частину рішення, на першій, 
після набрання цим рішенням законної сили, сесії Коростенської 
міської ради, а саме : 
Визнати недостовірною та такою, що принижує честь, гідність та 
ділову репутацію Калініна Романа Сергійовича інформацію, 
поширену 12.11.2020 року міським головою Москаленком 
Володимиром Васильовичем на позачерговій сорок третій сесії VII 
скликання Коростенської міської ради про те, що Калінін Роман 
Сергійович  є чотирижди судим за "мошенничество". 
Так, згідно ч.1 ст.88 Кримінального кодексу України особа визнається 
такою, що не має судимість, з дня набрання законної сили 
обвинувальним вироком і до погашення або зняття судимості. 
Як убачається з даних довідки Департаменту інформатизації МВС 
України за обліками МВС України громадянин України Калінін Р.С. 
станом на 23.09.2020 року до кримінальної відповідальності не 
притягується, не знятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку 
не перебуває . 
Раніш притягався і був звільнений від відповідальності у зв’язку з 
закінченням строків  давності  по статтям Кримінального кодексу 
України за (ст. 125, 129, 366) Умисне легке тілесне ушкодження,   
Погроза вбивством,  Службове підроблення. 
 

113.СЛУХАЛИ: Про депутатські запити депутатів Коростенської міської ради 
 

ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської радти 
 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 23, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу та в цілому 
(додається) 
 

ВИСТУПИЛИ: Скляревська К.Л. 
Москаленко В.В. 
Тертична Н.А. 
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ПРОТОКОЛЬНІ ДОРУЧЕННЯ  
 

№ 
п\
п 

Ким висловлені 
пропозиції, 
зауваження 

Зміст зауважень, пропозицій Виконавці 

1 2 3 4 
1. Мостівенко Т.А. 

– депутат 
міської ради 
 
 
 
 

Всебічно та об’єктивно провести 
розслідування у справах, порушених 
відносно Ярошевця Сергія Васильовича 
-Плескач Ганни Олегівни; 
Недашківського Андрія Миколайовича 
-Шевчук Антона Геннадійовича. 
Проінформувати міського голову 
особисто про хід та результати 
розслідування по даних справах в 
найкоротший термін.  
 

Гаращенко Д.В. - 
начальник 
Коростенського 
районного управління 
поліції Головного 
управління 
Національної поліції в 
Житомирській області 

 
 
Міський голова                                                                            Володимир МОСКАЛЕНКО 


