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  ПРОТОКОЛ 
пленарного засідання дев’ятої сесії  

Коростенської міської ради VІІІ скликання 
                                                                                          

23.09.2021 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=XaIQ9g0BKrw&t=53s 

 
Дев’яту сесію Коростенської міської ради VІІІ скликання відкрив міський голова 

Москаленко 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 за основу. 
 

Назва питання 
 
1.Про внесення змін до кошторису витрат міського фонду охорони навколишнього 
природного середовища на 2021 рік 
 
2.Про внесення змін до бюджету Коростенської  міської територіальної громади на  2021 рік 
 
3.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) 
 
4.Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Коростенської міської 
територіальної громади товарно-матеріальних цінностей в рамках проєкту міжнародної 
технічної допомоги «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про 
енергоефективність в Україні»  
 
5.Про скасування рішення Коростенської міської ради (восьма    сесія VІІІ скликання від 
19.08.2021р.  №434 «Про затвердження нової редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО 
ВИРОБНИЧО- ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА» та затвердження нової редакції 
статуту   КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
6.Про включення нежитлового приміщення за адресою: вул. Грушевського, 33, приміщення 
2, м. Коростень, Житомирська область, загальною площею 103,5 кв.м до Переліку другого 
типу для передачі в оренду без проведення  аукціону  
 
7.Про включення ТОВ «Міський інформаційний центр» (ЄДРПОУ 30740993) до переліку 
підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню  
 
8.Про надання дозволу про списання з балансу виконачого комітету Коростенської міської 
ради газової мережі с. Сокорики 
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9.Про передачу в оперативне управління транспортних засобів виконавчому комітету 
Коростенської міської ради (ЄДРПОУ 04053507) 
 
10.Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
безоплатну передачу технологічного обладнання нежитлових  будівель котелень закладів 
освіти Коростенської міської територіальної громади сільської місцевості потенційному 
орендарю будівель котелень та переможцю послуги теплопостачання 
 
11.Про внесення змін до рішення VІ сесії Коростенської міської ради № 370 від 10.06.2021р. 
«Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи «Центр дитячої 
та юнацької творчості» Коростенської міської ради» 
 
12.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) 
 
13.Про відшкодування вартості медичних оглядівпрацівників закладів освіти Коростенської 
міської територіальної громади  
 
14.Про внесення змін до «Міської програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров’я 
на 2020-2022 роки» та викладення її у новій редакції 
 
15.Про внесення змін до рішення 42 сесії Коростенської міської ради VII  скликання від 
08.10.20р. №1974 «Про затвердження комплексної Програми профілактики злочинності в 
Коростенській міській територіальній громаді  на  2021-2024 роки», зі змінами 
 
16.Про внесення змін до рішення Коростенської міської  ради (перша сесія VІІІ скликання 
друге пленарне засідання) «Про утворення постійних комісій Коростенської міської ради, 
затвердження їх складу та обрання голів постійних комісій» від 01.12.2020р. №10, зі змінами 
 
17.Про зняття з контролю рішень Коростенської міської ради 
 
18.Про звернення депутатів міської ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Верховної Ради України щодо недопущення підвищення тарифів  і  забезпечення їх 
обґрунтованого рівня 
 
19.Про звернення депутатів міської ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Верховної Ради України щодо підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році 
 
20.Про надання дозволу на розробку детальних планів території  
 
21.Про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Коростенської 
міської територіальної громади   
 
22.Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
безоплатну їх передачу у власність громадянам у межах міста Коростеня 
 
23.Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
безоплатну їх передачу у власність громадянам у межах приєднаних територій  
 
24.Про відмову у затвердженні проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність громадянам Ясінському Андрію Леонідовичу та Іляшу Андрію Івановичу  
 
25.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надання земельних ділянок у 
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власність громадянам у межах міста Коростеня 
 
26.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 
 
27.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 
 
28.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  
 
29.Про розгляд заяв учасників АТО/ООС про надання дозволів на розробку проєктів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, з подальшою передачею у власність 
 
30.Про передачу земельних ділянок у приватну власність  
 
31.Про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки по вулиці Грушевського, 165-В міста Коростеня 
 
32.Про надання дозволу ТОВ «Агро-Холдинг МС» на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) із числа невитребуваних земельних часток (паїв) 
 
33.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
об'єднання земельних ділянок в районі вулиці Гастелло міста Коростеня 
 
34.Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної власності 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на виготовлення технічних документацій із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості)  
 
35.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  
 
36.Про затвердження Управлінню земельних відносин та комунальної власності виконавчого 
комітету Коростенської міської ради проєктів землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельних ділянок у межах міста Коростеня 
 
37.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  
 
38.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  
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39.Про затвердження Управлінню земельних відносин та комунальної власності виконавчого 
комітету Коростенської міської ради проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у комунальну власність 
 
40.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 
 
41.Про умови проведення земельних торгів у формі аукціону 
 
42.Про внесення змін до рішень Коростенської міської ради 
 
43.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну 
власність, яка розташована на території Сарновицької сільської ради  
 
44.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) під проектними 
польовими шляхами (дорогами) 
 
45.Про скасування пункту 25 рішення восьмої сесії VIII скликання Коростенської міської 
ради від 19.08.2021 року за №474 «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»  
 
46.Про надання дозволу на розробку технічної документації 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 
 
47.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 
 
48.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 
 
49.Про припинення права оренди на земельні ділянки  
 
50.Про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок на умовах оренди  
 
51.Про передачу земельних ділянок комунальної власності в оренду власникам об’єктів 
нерухомого майна, розміщеного на них 
 
52.Про поновлення договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення та договорів сервітутного землекористування 
 
53.Про розгляд клопотання ТОВ «ЖИТОМИРКОМУНСЕРВІС» про затвердження проєктів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок на умовах оренди 
 
54.Про розгляд клопотання ТОВ «АГРО-ХОЛДИНГ МС» щодо внесення змін до договорів 
оренди невитребуваних земельних часток (паїв) 
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55.Про розгляд клопотання ПрАТ «ТЗ ТРУБОСТАЛЬ» щодо внесення змін до договору 
оренди земельної ділянки 
 
56.Про зміну та доповнення додатку до рішення восьмої сесії VIII скликання № 506 від 
19.08.2021 року «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»  
 
57.Про розгляд питання щодо затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та безоплатну її передачу у власність громадянину Дідківському Богдану 
Савелійовичу  
 
58.Про розгляд питання щодо затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та безоплатну її передачу у власність громадянці Дідківській Тамарі Володимирівні  
 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27,  «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: рішення прийняте. 
 
СЛУХАЛИ: Про внесення  змін до порядку денного сесії. 
 
ВИСТУПИЛИ: Дідківський В.М. запропонував включити п.2.1 до проєкту рішення «Про 
надання дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 
умовах оренди».  
 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26,  «Проти» - 0, «Утримались» - 1.  
(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: рішення прийняте. 
 
Про затвердження порядку денного в цілому.  
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «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» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: рішення прийняте 
 
1.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до кошторису витрат міського фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2021 рік 
 

ДОПОВІДАЄ: Бардовська Л.В. – начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

(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 
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громади на  2021 рік 
 

ДОПОВІДАЄ: Бардовська Л.В. – начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
3.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» - 26, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

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

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

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – 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) 
5.СЛУХАЛИ: Про скасування рішення Коростенської міської ради (восьма    сесія 

VІІІ скликання від 19.08.2021р.  №434 «Про затвердження нової 
редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО- 
ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА» та затвердження нової 
редакції статуту   КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО-
ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – 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) 
6.СЛУХАЛИ: Про включення нежитлового приміщення за адресою: вул. 

Грушевського, 33, приміщення 2, м. Коростень, Житомирська 
область, загальною площею 103,5 кв.м до Переліку другого типу для 
передачі в оренду без проведення  аукціону  
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – 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) 
7.СЛУХАЛИ: Про включення ТОВ «Міський інформаційний центр» (ЄДРПОУ 

30740993) до переліку підприємств, установ, організацій, що надають 
соціально важливі послуги населенню  
 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – 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) 

8.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу про списання з балансу виконачого комітету 
Коростенської міської ради газової мережі с. Сокорики 
 

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) 
9.СЛУХАЛИ: Про передачу в оперативне управління транспортних засобів 

виконавчому комітету Коростенської міської ради (ЄДРПОУ 
04053507) 
 

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) 
10.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету 

Коростенської міської ради на безоплатну передачу технологічного 
обладнання нежитлових  будівель котелень закладів освіти 
Коростенської міської територіальної громади сільської місцевості 
потенційному орендарю будівель котелень та переможцю послуги 
теплопостачання 
 

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) 
11.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення VІ сесії Коростенської міської ради № 

370 від 10.06.2021р. «Про затвердження граничної чисельності 
працівників Комунальної установи «Центр дитячої та юнацької 
творчості» Коростенської міської ради» 
 

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) 
12.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) 
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. 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) 
13.СЛУХАЛИ: Про відшкодування вартості медичних оглядівпрацівників закладів 

освіти Коростенської міської територіальної громади  
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ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. 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) 
14.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) 
15.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 42 сесії Коростенської міської ради VII  

скликання від 08.10.20р. №1974 «Про затвердження комплексної 
Програми профілактики злочинності в Коростенській міській 
територіальній громаді  на  2021-2024 роки», зі змінами 
 

ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
16.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Коростенської міської  ради (перша 

сесія VІІІ скликання друге пленарне засідання) «Про утворення 
постійних комісій Коростенської міської ради, затвердження їх складу 
та обрання голів постійних комісій» від 01.12.2020р. №10, зі змінами 
 

ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
17.СЛУХАЛИ: Про зняття з контролю рішень Коростенської міської ради 

 
ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
18.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів міської ради до Президента України, 

Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо 
недопущення підвищення тарифів  і  забезпечення їх обґрунтованого 
рівня 
 

ДОПОВІДАЄ: Тертична Н.А. – голова фракції «Європейська солідарність» в 
Коростенській міській раді 

ВИСТУПИЛИ: Єсін І.В. 
Тертична Н.А. 
Єсін І.В. 

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

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

19.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів міської ради до Президента України, 
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Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо 
підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році 
 

ДОПОВІДАЄ: Тертична Н.А. – голова фракції «Європейська солідарність» в 
Коростенській міській раді 

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

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

20.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку детальних планів території  
 

ДОПОВІДАЄ: Тумаш С.П. - начальник відділу архітектури та містобудування 
ВИСТУПИЛИ: Литвинюк В.В. запропонувала голосувати за кожний пункт окремо. 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 25, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. Не голосували – 1. 

Конфлікт інтересів – Науменко О.В. 
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради за основу  
20-1.СЛУХАЛИ: п.1.Надати дозвіл виконавчому комітету Коростенської міської ради, 

як замовнику на розробку детального плану території  по вулиці 
Шевченка, в районі будинку № 4-А. 
 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 6. Не голосували – 1. 
Конфлікт інтересів – Науменко О.В. 
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийняте  
ВИСТУПИЛИ: Лазаренко В.В. 

Тумаш С.П. 
Лазаренко В.В. 
Тумаш С.П. 
Москаленко В.В. 
Головійчук О.С. 
Москаленко В.В. 
Лазаренко В.В. 
Москаленко В.В. 
Тумаш С.П. 
Головійчук О.С. 
Мартинюк В.М. 
Москаленко В.В. 

СЛУХАЛИ: Про повернення до повторного голосування п.1. 
 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 21, «Проти» - 1, «Утримались» - 6. Не голосували – 1. 
Конфлікт інтересів – Науменко О.В. 
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняте  
20-2.СЛУХАЛИ: п.1.Надати дозвіл виконавчому комітету Коростенської міської ради, 

як замовнику на розробку детального плану території  по вулиці 
Шевченка, в районі будинку № 4-А. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняте  
20-3.СЛУХАЛИ: п.2.Надати дозвіл виконавчому комітету Коростенської міської ради, 

як замовнику на розробку детального плану території  по вулиці 
Базарна площа, в районі будівлі № 1. 
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ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняте  
20-4.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку детальних планів території  

 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 25, «Проти» - 0, «Утримались» - 1. Не голосували – 1. 

Конфлікт інтересів – Науменко О.В. 
(Результат поіменного голосування додається) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради в цілому (додається) 
21.СЛУХАЛИ: Про розроблення комплексного плану просторового розвитку 

території Коростенської міської територіальної громади   
 

ДОПОВІДАЄ: Тумаш С.П. - начальник відділу архітектури та містобудування 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
22.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) 

23.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 комісій: 
надати дозвіл п.1 – п.34 та відмовити в наданні дозволу з п.35 – п.43. 

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

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

23-1.СЛУХАЛИ: Додаток 2 з п.1 – п.34 затвердити проєкти землеустрою. 
  

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

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняте  
23-2.СЛУХАЛИ: Додаток 2 з п.35 – п.43 затвердити проєкти землеустрою. 

  
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 5, «Проти» - 19, «Утримались» - 3.  

(Результат поіменного голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийняте  
23-3.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) 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради в цілому (2/3 від 
складу ради) (додається) 

24.СЛУХАЛИ: Про відмову у затвердженні проєктів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність громадянам Ясінському Андрію 
Леонідовичу та Іляшу Андрію Івановичу  
 

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) 

ВИСТУПИЛИ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради. 
СЛУХАЛИ: Про проведення пакетного голосування за питання 25, 26, 29-44, 46-

49, 51-56. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняте 
25.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) 

26.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) 

27.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» - 26 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0. Не голосували – 1. 
Конфлікт інтересів – Шишук Я.О. 
(Результат поіменного голосування додається) 

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

28.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розробку проєктів 
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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 

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

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

29.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв учасників АТО/ООС про надання дозволів на 
розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
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) 

30.СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок у приватну 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) 

31.СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки по вулиці Грушевського, 165-В 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) 

32.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ТОВ «Агро-Холдинг МС» на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) із числа невитребуваних 
земельних часток (паїв) 
 

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) 

33.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 
землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок в районі вулиці 
Гастелло міста Коростеня 
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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.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості)  
 

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) 

35.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) 

36.СЛУХАЛИ: Про затвердження Управлінню земельних відносин та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської ради 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) 

37.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) 

38.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  
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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) 

39.СЛУХАЛИ: Про затвердження Управлінню земельних відносин та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської ради 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) 

40.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) 

41.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) 

42.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.  
(Результат таємного голосування додається) 

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

43.СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у комунальну власність, яка розташована на території 
Сарновицької сільської ради  
 

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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44.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) 

45.СЛУХАЛИ: Про скасування пункту 25 рішення восьмої сесії VIII скликання 
Коростенської міської ради від 19.08.2021 року за №474 «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» - 26, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. Не голосували – 1. 
Конфлікт інтересів – Шишук Я.О. 
(Результат поіменного голосування додається) 

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

46.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку технічної документації 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) 

47.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) 

48.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 
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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) 

49.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) 

50.СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок на умовах оренди  
 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
відносин та комунальної власності, 
- п.2.1 Надати Управлінню земельних відносин та комунальної 
власності (код ЄДРПОУ 44010835) дозвіл на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною 
площею 0,4000 га - для земель загального користування, які 
використовуються як вулиці, майдани, проїзди, шляхи, набережні по 
вулиці Шатрищанській, 65, м. Коростеня за рахунок земель 
промисловості Коростенської міської територіальної громади, 
пропозиція депутата міської ради Дідківського В.М. 
 

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

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

51.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) 

52.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) 

53.СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання ТОВ «ЖИТОМИРКОМУНСЕРВІС» про 
затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок на умовах оренди 
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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) 

54.СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання ТОВ «АГРО-ХОЛДИНГ МС» щодо внесення 
змін до договорів оренди невитребуваних земельних часток (паїв) 
 

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) 

55.СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання ПрАТ «ТЗ ТРУБОСТАЛЬ» 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) 

56.СЛУХАЛИ: Про зміну та доповнення додатку до рішення восьмої сесії VIII 
скликання № 506 від 19.08.2021 року «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) 

57.СЛУХАЛИ: Про розгляд питання щодо затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та безоплатну її передачу у власність 
громадянину Дідківському Богдану Савелійовичу  
 

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

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

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

58.СЛУХАЛИ: Про розгляд питання щодо затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та безоплатну її передачу у власність 
громадянці Дідківській Тамарі Володимирівні  

 
ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних 
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відносин та комунальної власності 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 2, «Проти» - 24, «Утримались» - 0.  

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

(додається) 
59.СЛУХАЛИ: Про депутатські запити депутатів Коростенської міської ради. 

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

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

(додається) 
ВИСТУПИЛИ: Головійчук О.С. 

Москаленко В.В. 
Ткачук В. – староста. 
Москаленко В.В. 
Дідус Д.О. 
Мартинюк В.М. 
Москаленко В.В. 
Дідус Д.О. 

 
 

 
 
Міський голова                                                                            Володимир МОСКАЛЕНКО 


