ПРОТОКОЛ
десятої чергової сесії Дубровицької міської ради
сьомого скликання
14 липня 2016 року.

м.Дубровиця

Всього депутатів – 26
Присутні на сесії – 25 (список додається);
Відсутні – 1.
Присутні запрошені:
Краглевич О. В. – секретар виконавчого комітет міської ради;
Яременко Ю.А. – заступник міського голови;
Велика І.С.
– начальник фінансово-економічного відділу;
Столярець М. М.– начальник організаційно-правового відділу
Дубровицької міської ради;
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Виявили бажання бути присутні на сесії:
Куляша Л.М. – 1-й заступник директора КТ «Рівне-ПАС»;
Ільчук М.А. – начальник виробничого відділу КТ «Рівне-ПАС»;
Ососкало Т.С. – начальник автостанції;
Галабурда І.А. – приватний підприємець.
Пленарне засідання розпочалося о 15год.00хв.
Закінчилось о 18 год. 25 хв.
Протоколи поіменного голосування додаються.
Головуючий на сесії Микульський Богдан Михайлович – міський
голова.
ВИСТУПИВ: Микульський Б.М. – міський голова.
Добрий день, шановні депутати. На десяту чергову сесію міської ради
прибуло 24 депутати. На сесію запрошені: заступник міського голови,
начальники відділів Дубровицької міської ради, секретар виконкому. Також
виявила бажання бути присутніми на сесії: Куляша Л.М. – 1-й заступник
директора КТ «Рівне-ПАС», Ільчук М.А. – начальник виробничого відділу
КТ «Рівне-ПАС», Ососкало Т.С. – начальник автостанції, журналісти газети
«Поліський репортер», Галабурда І.А. – приватний підприємець.
На підставі ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» десяту чергову сесію Дубровицької міської ради сьомого скликання
оголошую відкритою.
(Звучить державний гімн)

І. Розгляд процедурних питань
СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.
Доповідав: Микульський Б.М. – міський голова.
Відповідно до регламенту нам потрібно обрати лічильну комісію у
кількості трьох чоловік. Які будуть пропозиції?
Годунко М.М. – секретар міської ради.
Пропоную склад лічильної комісії: Кузеванов І.М. – голова комісії,
Петрушко Т.В., Ляшенко М.М. – члени комісії.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого ще будуть пропозиції? Немає. Прошу голосувати за лічильну
комісію.
ВИРІШИЛИ: обрати лічильну комісію у складі:
Кузеванов І.М. – голова комісії;
Петрушко Т.В. – член комісії;
Ляшенко М.М. – член комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-25, «проти» - 0, «утримались» - 0
ІІ. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДЕСЯТОЇ
ЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ ДУБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного десятої чергової сесії
Дубровиької міської ради сьомого скликання.
Доповідав: Микульський Б.М. – міський голова.
Вам розданий порядок денний десятої чергової сесії, з яким ви
ознайомлені. Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу.
ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-25, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого є зауваження, доповнення до порядку денного?
ВИСТУПИВ: Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Радикальна партія Олега Ляшка пропонує включити у порядок денний
питання: «Про звернення депутатів фракції Радикальної Партії Олега Ляшка
в Дубровицькій міській раді щодо розмірів тарифів». Ми ініціюємо щоб це
звернення було від всіх депутатів, а не тільки від депутатів Радикальної
Партії.

Микульський Б.М. – міський голова.
Отже, поступила пропозиція від фракції Радикальна Партія Олега
Ляшка щодо включення до порядку денного питання: «Про звернення
депутатів фракції Радикальної Партії Олега Ляшка в Дубровицькій міській
раді щодо розмірів тарифів» до Верховної ради України та Кабінету
Міністрів України, прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: прийняти доповнення до порядку денного.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-25, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого є ще зауваження, доповнення до порядку денного?
ВИСТУПИВ: Іванов В.Я. – депутат міської ради.
Комісія з питань земельних відносин та охорони довкілля розглянула і
просить включити до порядку денного наступні питання: «Про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом
викупу в м.Дубровиця, вул.Залізнична, 30», «Про надання дозволу на
виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки в м.Дубровиця,
вул.Залізнична, 30».
Микульський Б.М. – міський голова.
Отже, ставлю на голосування пропозицію комісії з питань земельних
відносин та охорони довкілля про включення до порядку денного наступних
питань: «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність шляхом викупу в м.Дубровиця, вул.Залізнична, 30», «Про
надання дозволу на виготовлення експертної грошової оцінки земельної
ділянки в м.Дубровиця, вул.Залізнична, 30», прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: прийняти доповнення до порядку денного.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0, «не брав
участь у голосуванні (ЗУ «Про запобігання корупції»)»-1
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, прошу проголосувати за порядок денний зі змінами
і доповненнями в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №181 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-25, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до розгляду другого питання сесії.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради №62 від 25
грудня 2015 року «Про міську Програму реформування і розвитку
житлово-комунального господарства на 2016 рік».

Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
Шановні депутати, вашій увазі надаються зміни до Програми
реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2016 рік,
проект рішення вам розданий. Я коротко поясню, що відноситься до пунктів
1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. Пункт 1.1.1 – це утримання комунальної служби, яка
передбачає оплату праці з нарахуванням, зміни в цьому пункті 18 300 грн. на
індексацію заробітної плати. Пункт 1.1.2 – це виділення коштів на бруківку,
бордюри, цемент для ремонту тротуарів у нашому міському парку. Також
планується облаштувати тротуар по вул.Миру, це з правої сторони як іти з
центру міста до старого банку. Також отримання технічних умов на
освітлення вул.Володимирська, провулків Грушевського і Воробинська, і
20 000 гривень на закупівлю елементів до дитячого майданчика по вул.
Гагаріна. Пункт 1.1.3 – передбачається виділення коштів на оплату послуг по
ямковому ремонту вулиць асфальтобітумною суспензією, це хоботом –
150 000 гривень і облаштування тротуару по вул.Миру, це і все. Вибачте, ще
до пункту 1.1.2 – передбачається придбання чотирьох шин до причепа, одну
шину для вантажного автомобіля, придбання асфальту на тротуар по
вул.Миру, та придбання лопати та щітки до нового міні трактора, який ви
бачите у пункті 1.1.8. Також передбачено у третьому розділі нашої програми
дотацію на покриття різниці в тарифах по вивезенню та складуванню ТПВ –
це передбачено компенсацію за податок на нерухоме майно, річна сума
26 500 гривень і 23 300 гривень на ремонт сміттєвоза. А решта все по
табличці ясно розписано, якщо будуть питання, я готовий відповісти.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання?
Золотаревич О.І. – депутат міської ради.
Що таке віброплита?
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Це пристрій для ущільнювання ґрунту, асфальту при ямковому
ремонті. Щодо придбання віброплити та ранцевої повітродувки, це стратегія
міської ради самостійно силами комунальної служби за допомогою цих
механізмів самим влаштовувати бруківку, робити ямковий ремонт.
Микульський Б.М. – міський голова.
Які ще будуть запитання?
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Щось не зрозуміло по трактору «Булат»?

Микульський Б.М. – міський голова.
Це невеликий трактор для роботи на тротуарах, він коштує 170 000
гривень. Для очистки тротуарів як в зимовий, так і літній період.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
22 кінських сили, закрита кабіна, яка опалюється.
Микульський Б.М. – міський голова.
У нас багато є тракторів, які на ладан дихають. Нам потрібно
матеріальну технічну бази покращити на всіх комунальних підприємствах. І в
тому числі ми будемо думати по «Будинкоуправління», але трошки пізніше,
бо у вас краща матеріально технічна база, ніж, наприклад, у
«Міськводоканалі».
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого ще будуть запитання?
Столярець С.В. – депутат міської ради.
А трактор МТЗ?
Микульський Б.М. – міський голова.
Це трактор-екскаватор для водоканалу. Ви ж бачили пару днів тому
назад – води немає. Ми шукаємо трактор у підприємців, організацій і так
далі. Цей трактор для того, щоб покращити роботу КП «Міськводоканал».
Щоб вони приїхали на місце аварії своїм трактором, а не шукали по
підприємцям і не платили б їм гроші. Це для покращення матеріально
технічної бази і, повірте, це дасть результат.
ВИСТУПИЛИ: Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович, дивіться, у 2015 році для водоканалу був
придбаний екскаватор, яка його доля по суті? Але я пропонував би,
враховуючи те, що ми бачили, яка була проблема по вивезенню сміття у
місті, коли сміттєвоз зламався, і ми бачимо 800 тисяч на екскаватор і 170
тисяч на «Булат», то я пропонував би ці дві суми додати і у програмі
написати: для придбання сміттєвоза. У нас трактор маленький є, краще
купити для нього ті щітки, щоб чистити бруківку.
Петрушко Т.В. – депутат міської ради.
Як часто немає води, то може і треба той екскаватор. От у нас по вул.
Артеменка виділили гроші, щоб зробити там магістраль, там вже був ремонт,
щось робили, але зараз цей тиждень постійно немає води. Я не можу

зрозуміти, з якої причини немає води. Цей тиждень дуже часто відключали
воду по вул.Артеменка. Там ж гроші виділилися, ремонт зробився.
Микульський Б.М. – міський голова.
Була у нас одна аварія на магістралі, це постраждало все місто тоді. По
сміттєвозу, Сергій Васильович, ми говорили, що він дуже дорогий.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Ми хочемо передбачити кошти на шини і на трактор, але я володію
ситуацією по сусідах, що у комунальної служби немає нормального причіпу.
Можливо було б краще купини новий причіп їм до нового трактору. Це моя
суто думка.
Микульський Б.М. – міський голова.
Сергій Васильович, ми вже проаналізували все, що нам потрібно. Нам
багато чого потрібно, але ми не можемо все купити.
Шум в залі.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
У нас у комунальному господарстві аж чотири екскаватора на даний
момент: у мене, у водоканалі два і в комунальній службі. Це буде п’ятий.
Микульський Б.М. – міський голова.
Сергій Васильович, ви на попередній сесії говорили, що за двадцять
років куплена тільки одна одиниця нової техніки. І ви знаєте, що таке
працювати із старою технікою. Коли потрібно було 150 метрів прокопати
траншеї, тиждень робив екскаватор, зробив всього 23 метри за тиждень. То
якщо ми такими темпами будемо робити, що будемо мати.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Пане голово, у цьому плані я хочу сказати одне, якщо 800 тисяч
гривень перевести у долари, виходить десь 32 тисячі доларів. То потрібно
добре подумати, чи варто брати МТЗ, чи краще взяти беушну іномарку. Я б
не поспішав би з придбанням МТЗ. Я спілкувався з Сергієм Яковичем
Сафоном, який мав новий МТЗ і зараз його експлуатує, повірте мені, нічого
хорошого там немає. Запитайте у Сафона С.Я., він у тому тракторі вже
поміняв за 3-4 роки.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Сергій Васильович, є пропозиція у пункті 2.14 залишити придбання
екскаватора, без МТЗ.

Столярець С.В. – депутат міської ради.
Можливо, було б ефективніше взяти беушну іномарку, чим новий МТЗ.
Микульський Б.М. – міський голова.
Отже, у пункт 2.14 внести зміни, залишити придбання екскаватора. Ще
які будуть пропозиції? Проект рішення розданий, прошу проголосувати за
даний проект рішення за основу.
ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-25, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Була пропозиція Столярця С.В. внести зміни у пункт 2.14 – виключити
літери «МТЗ», залишити придбання екскаватора, прошу голосувати за дану
пропозицію.
ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-25, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №182 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-25, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради № 63 від 25
грудня 2015 року «Про міську Програму розвитку дорожнього руху на
2016 рік».
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
Вам пропонуються зміни до Програми розвитку дорожнього руху на
2016 рік, які складаються з двох пунктів:
- п. 13. «Виготовлення проекту «Капітальний ремонт вул. Шевченка в
м.Дубровиця», сума 8,0 тис. грн. з міського бюджету;
- п. 14. «Виготовлення проекту «Капітальний ремонт вул..
Воробинська в м.Дубровиця», сума 12,0 тис. грн. з міського
бюджету.
Цими проектами буде передбачено капітальний ремонт по
вул.Шевченка біля 300 погонних метрів дорожнього покриття, по
вул.Воробинський біля 400 погонних метрів дорожнього покриття.
Всього зміни до програми 20 тисяч гривень.

Микульський Б.М. – міський голова.
Які будуть запитання? Немає. Проект рішення вам розданий, прошу
проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №183 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-25, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
Доповідала: Велика І.С. – начальник фінансово-економічного відділу.
Пропонується збільшити доходи загального фонду міського бюджету в сумі
1724010 гривень за рахунок перевиконання планових показників доходів за 6
місяців 2016 року та збільшити видатки загального фонду міського бюджету
на суму 1165205 гривень також за рахунок перевиконання планових
показників доходів за 6 місяців 2016 року. Збільшити доходи спеціального
фонду міського бюджету на суму 581 300 гривень, в т. ч. бюджету розвитку
на суму 581 300 гривень. Збільшити видатки спеціального фонду міського
бюджету, в т. ч. бюджету розвитку на суму 1 367 805 грн. за рахунок:
- коштів, переданих із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду) в сумі 558 805 грн.;
- спрямування перевиконання планових показників доходів за 6
місяців 2016 року від продажу землі та надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту спеціального фонду в сумі
581 300 грн.;
- спрямування залишку коштів спеціального фонду від продажу землі у
2015 році, в т. ч. бюджету розвитку в сумі 227 700 грн.
Хочу наголосити, що помилка у третьому додатку пункт «Програма
розвитку дорожнього руху на 2016 рік», загальний фонд, буде 20 тисяч
гривень, а пункт «Програма реформування і розвитку житлово-комунального
господарства на 2016 рік», загальний фонд, буде 696 тисяч гривень. І у
додатку четвертому: «Поповнення статутного фонду КП «Міськводоканал»
(на придбання ескаватора МТЗ )» прибираємо букви «МТЗ».
Микульський Б.М. – міський голова.
Комісія з питань бюджету, фінансів та податків погодила?
ВИСТУПИЛИ: Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Комісія з питань бюджету, фінансів та податків розглядала ці всі
питання, погодила.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Богдан Михайлови, на попередній сесії, коли були зміни до бюджету,
виділяли комунальній службі міста на ділянку дороги на вул. Артеменка,

об’їзна. Так вона і не зроблена, зараз уже канікули закінчуються, куди ці
гроші пішли.
Велика І.С. – начальник фінансово-економічного відділу.
Гроші не використані, вони у залишку.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Просто фізично не встигли. Підготовка до Дня міста, бруківка.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Придбання комп’ютера КП «Будинкоуправління» - 9000,00 гривень, а
ДНЗ №5 - 10000,00 гривень, є якась різниця.
Шум в залі.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
На комісії з питань бюджету, фінансів та податків розглядали всі ці
питання, і взагалі дуже цікаві заяви були завідуючих дитячих садочків до
міської ради. Комісією буде розроблено план заходів, бо садочки в останні
дні подали листи, і ви бачите самі: один садочок просить на заробітну плату
три тисячі, один сорок тисяч, інший п’ятдесят дві, по різному вони просять.
Комісією розроблено план заходів, вони тепер будуть звітувати у міську раду
і відповідно документи будуть іти на бюджетну комісію. Я вже розробила
табличку, де буде вказана заробітна плата, скільки людей там працює,
скільки дітей відвідує садочок, яке наповнення садочку, щоб ми бачили, що
по садочках робиться.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого ще які запитання будуть?
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Є пропозиція одна, після придбання екскаватора для КП
«Міськводоканал» один із старих передати на КП «Будинкоуправління».
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Це не стосується даного питання порядку денного. Прошу
проголосувати за проект рішення за основу і в цілому із змінами та
доповненнями.
ВИРІШИЛИ: рішення №184 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-25, «проти» - 0, «утримались» - 0

Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про встановлення місцевих податків і зборів на території
м.Дубровиця.
Доповідала: Столярець М.М. – начальник організаційно-правового
відділу.
Вам розданий проект рішення, ми пропонуємо встановити на території
м.Дубровиця слідуючи види додатків:
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Пропонуємо
наступні ставки податку:
- 1 відсоток від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного (податкового) року – для об’єктів житлової
нерухомості;
- 0 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного (податкового) року – для об’єктів нежитлової
нерухомості в частині господарських (присадибних) будівель (допоміжних
(нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні,
майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні
підстанції тощо), які використовуються без отримання прибутку;
- 1,7 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного (податкового) року – для об’єктів нежитлової
нерухомості, крім господарських (присадибних) будівель (допоміжних
(нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні,
майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні
підстанції тощо), які використовуються без отримання прибутку.
Наступний вид податку:
транспортний податок. Все відповідно до Податкового кодексу України,
тобто якщо автомобіль не більше п’яти років і його середньо ринкова
вартість становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, на
сьогоднішній день це 1087500,00 гривень, то податок встановлюється у
розмірі 25000,00 гривень на рік за кожен легковий автомобіль.
Наступний вид податку:
земельний податок.
За земельні ділянки, несільськогосподарського призначення – в розмірі
1,2 відсотка від їх нормативної грошової оцінки (крім земельних ділянок,
зазначених у пунктах 3.4 – 3.6 цього рішення);
За земельні ділянки сільськогосподарських угідь:
- для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,1 відсотка від їх нормативної
грошової оцінки;
- для багаторічних насаджень – 0,03 відсотка від їх нормативної
грошової оцінки.

За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні
суб’єктів господарювання (крім державної, комунальної форми власності), в
розмірі 6% від нормативної грошової оцінки таких земельних ділянок.
За земельні ділянки, зайняті житловим фондом та надані для
будівництва та обслуговування житлових будинків в розмірі 0,03 відсотка від
нормативної грошової оцінки.
За земельні ділянки (в межах населених пунктів), що відносяться до
земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких
знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди
і які оподатковуються на загальних підставах), земельний податок
справляється в розмірі 0,25 відсотка від нормативної грошової оцінки. Далі
все по тексту, більше ніяких ставок не пропонуємо. Значить за оренду.
Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума
платежу:
- не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;
- не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки;
- може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у
пп. б) п.3.9.6., у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.
Наступний вид податку:
встановити єдиний податок на території м.Дубровиця. Відповідно
статті 10 Податкового кодексу України обов’язково міськими радами
встановлюється. Як зазначено в 293 статті Податкового кодексу України, так
ми і вказали. Тобто:
- для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру
мінімальної заробітної плати;
- для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру
мінімальної заробітної плати.
Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного
податку першої - другої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15
відсотків у випадках, визначених Податковим кодексом України.
Також встановити на території м.Дубровиця туристичний збір у розмірі
1 відсотка. І встановити на території м.Дубровиця для підакцизних товарів
(пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників тютюну) ставку акцизного податку у розмірі 5 відсотків від
вартості товару. І якщо це паливо, паливо-мастильні матеріали 0,042 євро за
кожний літр реалізованого (відпущеного) товару. На комісіях даний проект
рішення розглядали.
Микульський Б.М. – міський голова.
На всіх постійних комісіях ми розглядали дане питання, були деякі
зауваження, ми їх врахували.
ВИСТУПИЛИ: Лехкобит О.В. – депутат міської ради.
Шановні депутати, є пропозиція до пункту 1.3. «Ставка податку»
підпункт «в» - 1,7 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати,

замінити на 1,5 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати. Це
мається на увазі майстерні, які використовується нашим підприємством, бо
це дуже велика ставка. Якщо аналізувати сусідні міста, наприклад, Сарни, то
в нас найбільша ця ставка. Крім того я ще пропоную, чи може попорядку.
Шум в залі.
Дем’янець І.О. – депутат міської ради.
У Сарнах один відсоток. У нас завжди було два відсотки. У нас що
багатше підприємство, чи що. Я рахую, що можна і один відсоток поставити.
Вони і так всі податки сплачують.
Годунко В.С. – депутат міської ради.
Ми на постійній комісії це розглядали, але порахували, скільки втрачає
міська рада.
Лехкобит О.В. – депутат міської ради.
Я вибачаюся, хочу сказати, що від земельного податку звільняються всі
установи: Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ і так далі,
які утримуються за рахунок державного бюджету. Наше підприємство
заробляє кошти, ми не отримує ніяких асигнувань ні з державного, ні з
місцевого бюджету, хоча податки ми солідні платимо як у міський бюджет,
так і в державний. Але ми ще плюс платимо цей податок за землю. Тому я
хотів би пункт 3 проекту рішення підпункт 3.1. внести зміни, там стоїть 1,2%
пропоную замінити на1%.
Микульський Б.М. – міський голова.
Таїсія Володимирівна, які у вас будуть аргументи по цих двох
зауваженнях.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Ми прораховували по цих 1,2 відсотках, це пункт 3.1, скільки втрачає
бюджет міста – це двісті тисяч гривень у рік. То ми пропонуємо зменшити на
1,1%.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ми збільшували податки, а зараз ідемо в зворотньому шляху. Ми
пішли вже на певні зменшення, от підпункт «в» ми на 0,3% зменшили. Є ще
пропозиція зменшити на 0,2% підпункт 3.1, це вже забагато.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.

Давайте спочатку проголосуємо за даний проект рішення за основу, а
потім по цих двох пропозиціях. Проект рішення вам розданий, прошу
проголосувати за даний проект рішення за основу.
ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-25, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Поступило дві пропозиції, будемо разом їх розглядати?
Годунко М.М. – секретар ради.
Ні, окремо.
Столярець М.М. – начальник організаційно-правового відділу.
А ще на комісії ми розглядали і була третя пропозиція, це за земельні
ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів
господарювання (крім державної, комунальної форми власності), ми
пропонуємо в розмірі 6% від нормативної грошової оцінки таких земельних
ділянок, а постійна комісія пропонує зменшити на 1,2%.
Микульський Б.М. – міський голова.
Була перша пропозиція до пункту 1.3. «Ставка податку», підпункт «в» 1,7 відсотка, замінити на 1,5 відсотка від розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. ця
пропозиція поступила від Олега Володимировича Лехкобита. Прошу
голосувати за дану пропозицію.
ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-23, «проти» - 0, «утримались» - 2
Микульський Б.М. – міський голова.
Була пропозиція внести зміни до пункту 3.1. За земельні ділянки
несільськогосподарського призначення – в розмірі 1,2 відсотка від їх
нормативної грошової оцінки, замінити на 1,1 відсоток. Пропозиція постійної
комісії з питань бюджету, фінансів і податків. Прошу голосувати за дану
пропозицію.
ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-25, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до пункту 3.3. За земельні ділянки, які перебувають у
постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної,
комунальної форми власності), в розмірі 6% від нормативної грошової
оцінки таких земельних ділянок. Є пропозиція від постійної комісії з питань

бюджету, фінансів і податків замінити, Таїсія Володимирівна (Дубінець), на
скільки?
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Пропозиція від комісії з питань бюджету, фінансів і податків замінити
на 1,2%.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, інформую, що на сесію прибула депутат міської
ради Земляна Тетяна Володимирівна, отже на сесії присутні 25 депутатів.
Отже ставлю на голосування пропозицію комісії з питань бюджету, фінансів і
податків 6% замінити на 1.2%. Прошу голосувати за дану пропозицію.
ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-26, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Доповнень більше немає, так? Прошу проголосувати за даний проект
рішення в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №185 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-26, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про дозвіл КТ «Рівне ПАС» на поділ земельної ділянки
в м.Дубровиця, вул.Воробинська,175.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
На минулій сесії розглядали дане питання, не вистачило голосів для
того, щоб рішення було прийняте. КТ «Рівне ПАС» повторно звернулися з
заявою на поділ земельної ділянки. На комісії з питань земельних відносин та
охорони довкілля розглядалося дане питання, комісія підтримала даний
проект рішення. Але представники даного підприємства хочуть пояснити і
розказати депутатам, що вони бачать і для чого потрібне їм таке рішення.
ВИСТУПИЛИ: Куляша Л.М. – 1-й заступник директора КТ «РівнеПАС».
Наша основна задача, чому ми саме тут, щоб зберегти саму систему
об’єднання автостанцій. Ми просимо частину землі віддати у суборенду,
тобто частину залишити собі, десь біля семи сотих, і десь сотих вісімнадцять
віддати у суборенду вашому жителю. Хочу сказати, що у місцевий бюджет за
один квартал нами було сплачено 13975 гривень 85 копійок. Є, звичайно, тут
і інші платежі, тобто Дубровицька автостанція практично дохідної частини

не має, витрати великі, плюс утримання двох працівників автостанції, ваших
жителів. Тому просимо дати дозвіл на суборенду.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Ви землю віддаєте у суборенду чи приміщення?
Куляша Л.М. – 1-й заступник директора КТ «Рівне-ПАС».
Землю.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
З правом побудови на тому місці ви даєте?
Куляша Л.М. – 1-й заступник директора КТ «Рівне-ПАС».
Так.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Ви дайте чітку відповідь, це з правом побудови капітальної якоїсь
будівлі?
Куляша Л.М. – 1-й заступник директора КТ «Рівне-ПАС».
Це буде приміщення, де можна буде просто ремонтувати автомобілі.
Наша основна задача, щоб запрацювала автостанція. Для цього нам
потрібний суборендар, та людина, яка зможе платити податки за землю.
Наша основна задача зберегти саму систему об’єднання автостанцій. Якщо
ми не віддамо землю у суборенду, ми не зможемо, при тих доходах, які
сьогодні дає автостанція, а вони зовсім незначні, утримувати і землю, і дане
приміщення. Систему потрібно зберегти, можливо, автостанція запрацює при
допомозі даного суборендаря. Там будуть розміщені на стоянці автобуси,
автобуси на сьогоднішній день не відправляються з автостанції, якась
частинка заїжджає. Поставте себе на наше місце, давайте допоможемо
автостанції вижити. Ми хочемо зберегти її.
Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
Скажіть прізвище підприємця, який хоче взяти у суборенду, ви сказали
наш земляк.
Куляша Л.М. – 1-й заступник директора КТ «Рівне-ПАС».
Ковтунович Павло Семенович, це місцевий перевізник, він має свої
маршрути.
Шум в залі.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
А ви тендер робили, чи як? Що ви зразу Ковтуновича взяли.

Куляша Л.М. – 1-й заступник директора КТ «Рівне-ПАС».
Ви знаєте, ми вже вісім років шукаємо там суборендаря. Знайшли ми
його, який погодився вкласти певні кошти для того, щоб сьогодні мати те, що
ми маємо. На сьогодні ми маємо де факто, а де юре було те, що стояло
питання про закриття автостанції, так як було зроблено у м.Гощі. Повірте,
вісім років утримувати дану автостанцію, сплачувати податки на сьогодні, є
накладно.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Які є питання до Леоніда Михайловича? Немає питань. Він пояснив і
відповів на ті питання, які ви йому задавали.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань більше немає. Прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №186 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-16, «проти» - 0, «утримались» - 10
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Галабурді І.А. на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
шляхом викупу в м.Дубровиця, вул.Нова.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Дана заява у нас обговорювалася на попередній сесії, але не вистачило
голосів для прийняття рішення. Громадянин Галабурда І.А. повторно
звернувся до нас із заявою і також хоче нам пояснити, що він там має робити.
ВИСТУПИВ: Галабурда І.А. – приватний підприємець.
Я, Галабурда Ігор Адамович, є приватний підприємець, працюю у
Дубровицькому і Зарічнянському районах. На даний час я є партнер компанії
«Нова пошта», знаходжуся на повному самостійному господарському
розрахунку від компанії, є тільки певні обмеження згідно чинних договорів з
цією компанією. По даній території заява була написана вдруге, бо першого
разу на сесії не прийняли чомусь рішення, я був збентежений, чому так
сталося, можливо, дійсно було мало присутніх депутатів. Тому, що на
попередній сесії було розглянуто аналогічне питання по Протасовицькому,
там чомусь рішення було прийняте. По моєму питанню рішення не було

прийняте, тому я вирішив бути присутнім на сесії і донести до вас
інформацію стосовно даної земельної ділянки. Дана земельна ділянка
знаходиться у промисловій зоні, колишній завод «Металіст». На даній
земельній ділянці знаходяться два приміщення. Один механічний цех і
підстанція були викуплені мною і знаходяться у моїй власності. Для чого це
було зроблено? Відділення «Нової пошти» №1 воно не велике, воно на даний
час не поміщає того вантажу, який приходить до нас у Дубровицю. Мале
приміщення для людей, які відправляють та отримують, мале складське
приміщення. Тому мною було прийнято рішення інвестувати власні гроші у
цю справу, розвинути її. Я купив механічний цех цього заводу для того, щоб
збудувати хороший термінал для отримання, розвантаження даної почти.
Щоб було більш зручніше. Даний термінал знаходиться у промисловій зоні,
огороджений кругом різними будівлями різних власників. Під’їзду там
майже немає, а якщо під’їжджати, то тільки через чиюсь власність, через
мою, або Краська, чи того самого Протасовицького. Тому мені це підійшло
для розвитку мого бізнесу, і я купив це приміщення. Що я хочу? Привести у
порядок це відділення, збільшити його, покласти бруківку, привести до
якогось цивілізованого вигляду. На даний час я, як підприємець, крім того,
що хотів би привести в належний вигляд ці будівлі, які знаходяться в
неналежному стані, ще сплачую непогані податки, це майже 60-80 тисяч
щоквартально. Я не думаю, що в нас в місті багато підприємств, які платять
такі податки. Хотів би, щоб ви мою заяву підтримали.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання до Ігоря Адамовича (Галабурда)?
Шум в залі.
Золотаревич О.І. – депутат міської ради.
У вас там буде стоянка для машин, бо вони прямо на дорозі стоять і
перекривають рух.
Галабурда І.А. – приватний підприємець.
Щоб зробити стоянку для машин, то мені спочатку потрібно
побудуватися, зробити приміщення. Для того, щоб побудуватися, то мені
потрібно, щоб у моїй власності була земля. Воно одне за одне чіпляється. Я
не можу виложити бруківку, а потім почати будуватися, це неможливо.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я думаю, все всім зрозуміло. Проект рішення вам розданий, прошу
проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.

ВИРІШИЛИ: рішення №187 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-26, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок громадянам в м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
У вас проект рішення є з додатком. Це земельні ділянки, на які
виготовлено документації із землеустрою. У додатку до рішення, пункт
п’ятий, кадастровий номер останні три цифри 309.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого які будуть запитання? Запитань немає. Прошу проголосувати за
даний проект рішення за основу і в цілому.
Для протоколу: вийшла депутат Петрушко Тамара Василівна.
ВИРІШИЛИ: рішення №188 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-25, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок у власність громадянам в
м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Людина придбала будинок на даній земельній ділянці, і вона не
використала своє право на приватизацію, звернулася щодо передачі
земельної ділянки у приватну власність.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання будуть? Запитань немає. Прошу проголосувати за даний
проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №189 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-25, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку детального плану
території.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.

У вас проект рішення є, звернувся громадянин Красько М.В. щодо
надання дозволу на розробку плану детального планування даної території,
яка знаходиться у його приватній власності. Але на постійній комісії з питань
земельних відносин та охорони довкілля ми обговорили дане питання і є
пропозиція внести доповнення до даного рішення: розробити містобудівну
документацію (детальний план території) на земельну ділянку в
м.Дубровиця,
вул.Артеменка
для
будівництва
і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку площею 0,92 га.
І взагалі це рішення буде звучати так : у вас є проект рішення, щоб дати
дозвіл розробити містобудівну документацію (детальний план території) на
земельну ділянку по вул.Миру гр.Краську Миколі Вікторовичу, це буде
пункт 1.1. Наступний пункт 1.2 на земельну ділянку по вул.Артеменка для
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, цільове
використання (02.03). Далі пункт 2 – фінансування робіт також розбити:
Красько Микола Вікторович робить за власний рахунок, а на земельну
ділянку під багатоповерхівку за міський бюджет. Наступне: укласти угоди на
розробку детального плану також розбити на абзац, перший – за рахунок
Краська Миколи Вікторовича, і абзац другий – за рахунок міського бюджету.
Для протоколу: зайшла депутат Петрушко Тамара Василівна.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Це потрібно окремим рішенням, різні райони, різні вулиці.
Шум в залі.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Просто на попередній сесії ми всі заяви такого характеру розглядали
загальним рішенням. У нас було декілька заяв, ми розглядали одним
загальним рішенням.
Микульський Б.М. – міський голова.
В принципі в загальному більше ми розглядати не будемо. Тому що до
кожного питання є запитання.
Шум в залі.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Шановні депутати, я тільки що вам говорила про те, що даний проект
рішення розглядали на комісії з питань земельних відносин та охорони
довкілля. І пропозиція комісії: внести у даний проект рішення ще розробку
плану детального планування земельної ділянки під багатоповерхівку по
вул.Артеменка.

Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, як тут є дві різні ділянки, то є пропозиція
проголосувати за основу, а потім по кожному пункту окремо. Я думаю,
інших пропозицій не буде? Проект рішення розданий, прошу проголосувати
за даний проект рішення за основу.
ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-17, «проти» - 0, «утримались» - 9
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Пропозиція комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля:
включити до даного проекту рішення пункт 1.2. Тобто, розділити перший
пункт на 1.1 і 1.2. Добавити пункт 1.2 – на земельну ділянку по вул.
Артеменка під багатоповерхівку.
Микульський Б.М. – міський голова.
Так, добавити пункт 1.2.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Пункт 1.2 – на земельну ділянку по вул.Артеменка для будівництва і
обслуговування багатоповерхового житлового будинку орієнтовною площею
0,92 га.
Шум в залі.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Потрібно було винести окремим питанням.
Микульський Б.М. – міський голова.
По Краську М.В. будемо голосувати окремо.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, поступила пропозиція включити у проект рішення
пункт 1.2 – розробити містобудівну документацію на земельну ділянку по
вул.Артеменка орієнтовною площею 0,92 га. Прошу голосувати за дану
пропозицію.
ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 5
Микульський Б.М. – міський голова.

Шановні депутати, поступила пропозиція від Краглевича В.В., щоб
голосувати за підпункт 1.1 і 1.2 окремо.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ставлю на голосування пропозицію Краглевича В.В., щоб голосувати
за підпункт 1.1 і 1.2 окремо. Прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: голосувати за підпункт 1.1 і 1.2 окремо.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 5
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до голосування за підпункт 1.1 – розробити містобудівну
документацію (детальний план території) на земельну ділянку, яка належить
на праві приватної власності гр. Краську Миколі Вікторовичу, далі по тексту.
Проект рішення вам розданий. Прошу голосувати за дану пропозицію.
ВИРІШИЛИ: не приймати підпункт 1.1.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-3, «проти» - 1, «утримались» - 22
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до голосування за підпункт 1.2. Катерина Данилівна
(Пшенична), сформулюйте.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Розробити містобудівну документацію (детальний план території) на
земельну ділянку орієнтовною площею 0,92, га розташовану по вул.
Артеменка для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового
будинку(02.03).
Микульський Б.М. – міський голова.
Комісія готова. Ставлю на голосування підпункт 1.2. Прошу
голосувати.
ВИРІШИЛИ: прийняти підпункт 1.2.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 4
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Тоді будуть зміни до тексту проекту рішення. Автоматично підпункт
1.2 стає пунктом 1, а в пункті 2 фінансування робіт буде здійснюватися за
рахунок місцевого бюджету. Громадянина Краська М.В. виключаємо
повністю з проекту рішення. І пункт 3 укладати угоду на пряму між
Дубровицькою міською радою і розробником проекту.

Для протоколу: вийшов депутат Яцковець Петро Леонідович.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення в цілому із змінами.
ВИРІШИЛИ: рішення №190 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 3
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ратманському Г.О. на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність шляхом викупу в м. Дубровиця, вул.Комунальна.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Постійна комісія з питань земельних відносин та охорони довкілля
погодила дане питання.
Микульський Б.М. – міський голова.
Постійна комісія з питань земельних відносин та охорони довкілля
підтримала дане питання. Проект рішення вам розданий, прошу
проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-7, «проти» - 0, «утримались» - 18
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в межах
м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення вам розданий, це громадяни звернулися для отримання
дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам під об’єктами нерухомого майна, якими вони вже
користуються. Даний проект розглядався на постійній комісії, у додатку до
проекту рішення пункт 2 Воробей Анатолій Миколайович, вул.Садова, 3,
прошу виключити даний пункт з додатку у зв’язку з тим, що Воробей
Анатолій Миколайович не доніс весь пакет документів. Він мав принести ще
документи на ½ частину будинку, але, на жаль, він не встиг їх дооформити.
Тобто, він власник тільки ½ частини будинку. Пункт 8 – Петрович Світлана
Гргорівна, Нагорянська,16/1, виявилося, що вона не одна власниця будинку, а

ще і діти. То потрібно у пункт 8 додатку до проекту рішення добавити ще
Чирук Олег Георгійович та Петрович Денис Анатолійович, двоє її дітей
співвласники квартири. Також додати пункт 10 у додатку до проекту рішення
Колода Руслан Романович, вул.Березова,122
Годунко В.С. – депутат міської ради.
А чому пункт 10, як 9.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Вибачте, а 9 пункт – Ракович Юрій Юрійович, вул.Комунальна,18/1.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Спочатку потрібно проголосувати за основу.
ВИСТУПИВ: Кузеванов І.М. – депутат міської ради.
Ми на постійній комісії з питань земельних відносин та охорони
довкілля розглядали щодо Раковича Ю.Ю. питань немає, щодо Колоди Р.Р.,
питань немає. Зараз по ходу вносяться пропозиції від тої людини, яка не має
права вносити пропозиції до проекту рішення. Наприклад Чирук О.Г.
Микульський Б.М. – міський голова.
Це не від комісії пропозиція?
Кузеванов І.М. – депутат міської ради.
Ні, не від комісії.
Микульський Б.М. – міський голова.
Якщо не від комісії, то питання відпадає.
Годунко М.М. – секретар ради.
Це пропозиція від мене: виключити з додатку до рішення пункт 2
Воробей А.М., та у пункт 8 у додатку до рішення дописати дітей Чирук Олег
Георгійович та Петрович Денис Анатолійович тому, що вони співвласники
квартири.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу.
ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-25, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.

Є пропозиція виключити з додатку до проекту рішення пункт 2
Воробей Анатолій Миколайович, вул.Садова, 3, у зв’язку з тим, що
нотаріально неоформлена друга частина будинку. Прошу голосувати за дану
пропозицію.
ВИРІШИЛИ: виключити з додатку до проекту рішення пункт 2
Воробей А.М., вул.Садова, 3.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-25, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до пункту 8, у додатку до проекту рішення, Петрович
Світлана Григорівна, вул. Нагорянська, 16/1. Включити у даний пункт її
дітей Чирук Олег Георгійович та Петрович Денис Анатолійович. Прошу
голосувати за дану пропозицію.
ВИРІШИЛИ: включити у додатку до проекту рішення у пункт 8
Чирук Олег Георгійович та Петрович Денис Анатолійович.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-25, «проти» - 0, «утримались» - 0
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Ще пропозиції від постійної комісій з питань земельних відносин та
охорони довкілля включити у додаток до проекту рішення пункт 9 – Ракович
Юрій Юрійович, вул.Комунальна, 18/1, та пункт 10 – Колода Руслан
Романович, вул.Березова,122.
ВИСТУПИЛИ: Годунко В.С. – депутат міської ради.
Хочу сказати по Раковичу Юрію Юрійовичу вул.Комунальна. Ви
пам’ятаєте, на минулій сесії до нас приходили дві пенсіонерки мати і дочка і
розповідали нам про ту ситуацію, комісія земельна не виходили туди, не
вивчили цю ситуацію. Але я хочу сказати, коли земля ще була міської ради,
Ракович Ю.Ю. порушив усі норми і закони. Він без дозволу побудував, без
дозволу там облаштовував, без дозволу територію заасфальтував. А якщо ми
надамо, то що тоді буде, у якому положенні будуть ті дві пенсіонерки.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Він хоче щось будувати, але без землі цього неможливо зробити.
Годунко В.С. – депутат міської ради.
Але людина вже будувала, порушуючи всі норми, закони. За дозволами
ні до кого не звертався, побудував гараж двохповерховий, сараї
двохповерхові, коли ще земля була міська. Йому пропонувалося з сусідкою
домовитися, він так і не вступив у діалог з сусідкою. Каменем спотикання
стало те, що він сусідці під льохом збудував септика.

Шум в залі.
Кузеванов І.М. – депутат міської ради.
Шановні депутати, давайте поважати пана головуючого і
дотримуватися якогось порядку, а не балагану. Я хочу сказати від імені
комісії, це питання на комісії обговорили, вислухали думки, кому що було не
ясно, пішов на місцевість подивився. Якщо людина щось порушила, то це не
означає, що постійно потрібно різкою лупити, потрібно дати можливість
йому цю ситуацію виправити. Він розуміє, що він порушує, але щоб
вирішити це питання, йому потрібно оформити землю. Якщо у них виникає
земельний спір, то є у нас комісія при виконавчому комітеті, яка вирішує
земельні спори. Але щоб вирішувати земельний спір, потрібно почати
процедуру розробки документації землеустрою, де всі сусіди погоджують
суміжну межу. Якщо сусідка не погоджує по цій межі, то комісія виходить на
місцевість, при виконавчому комітеті є така комісія, розглядають, вивчають
дане питання. На виконавчому комітеті подають пропозицію, і виконавчий
комітет виносить рішення відрізати у Раковича кусок землі, чи не відрізати.
Це повноваження виконавчого комітету, а ми, депутати, будемо займатися
своїми питаннями.
Годунко В.С. – депутат міської ради.
Це питання не сьогодні, це питання триває цілий рік. І коли людина не
дослухалася і не виконала, що їй пропонувалося і що просить сусідка, коли
була земля міської ради, то, коли буде його земля, то він взагалі буде
плювати.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, є пропозиція включити у додаток до рішення пункт
9 – Ракович Юрій Юрійович, вул.Комунальна,18/1 і пунктом 10 – Колода
Руслан Романович, вул.Березова,122.
Годунко М.М. – секретар ради.
У зв’язку з тим, що ми другий пункт виключили то це буде 8 і 9 пункт.
Годунко В.С. – депутат міської ради.
Я пропоную окремо голосувати за Раковина Ю.Ю. і окремо за Колоду
Р.Р.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, давайте вийдемо з цього положення таким чином:
окремо голосуємо за Раковина Ю.Ю. і окремо за Колоду Р.Р. Шановні
депутати, є пропозиція включити пунктом 8 у додаток до проекту рішення

Ракович Юрій Юрійович, вул.Комунальна,18/1. Прошу голосувати за дану
пропозицію.
ВИРІШИЛИ: включити пунктом 8 у додаток до проекту рішення
Ракович Юрій Юрійович, вул.Комунальна,18/1.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-18, «проти» - 0, «утримались» - 7
Микульський Б.М. – міський голова.
Є пропозиція включити пунктом 9 у додаток до проекту рішення
Колода Руслан Романович, вул.Березова,122. Прошу голосувати за дану
пропозицію.
ВИРІШИЛИ: включити пунктом 9 у додаток до проекту рішення
Колода Руслан Романович, вул.Березова,122.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-25, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення із змінами і
доповненнями в цілому. Прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: рішення №191 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-25, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення від 06.05.2015 року № 986
«Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду релігійній громаді СвятоІуліаніївської парафії Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ по вул.
Воробинській,110 в м.Дубровиця».
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення вам розданий, постійна комісія з питань земельних
відносин та охорони довкілля погодила дане питання.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №192 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 1
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Гладкому Г.Г. на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
шляхом викупу в м. Дубровиця, вул.Шкільна,27-а.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Ми приймали по гр. Гладкому Г.Г рішення і в 2011 році і в 2016 році,
але так як громадянин Гладкий Г.Г. став власником всього об’єкту
нерухомого майна, щоб не дробити ділянки, а виготовляти проект одною
суцільною ділянкою, вони звернулися з заявою про надання даного дозволу і
відміну попередніх рішень. Проект рішення вам розданий.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань не буде? Прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №193 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0, «не брав
участь у голосуванні (ЗУ «Про запобігання корупції»)»-1
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про припинення права постійного користування
частиною земельної ділянки в межах м. Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Клопотання від ВАТ «Дубровицький «РАЙАГРОХІМ» щодо
припинення права користування частиною земельної ділянки по
вул.Набережна,1. Проект рішення вам розданий, пропозиція постійної комісії
з питань земельних відносин та охорони довкілля - підтримати даний проект
рішення.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання? Прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №194 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-23, «проти» - 0, «утримались» - 2
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ:
Про
надання
дозволу
ВАТ
«Дубровицький
«РАЙАГРОХІМ» на виготовлення проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу в
м.Дубровиця, вул.Набережна,1.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Дане питання розглядалося на постійної комісії з питань земельних
відносин та охорони довкілля. Юридична особа ВАТ «Дубровицький
«РАЙАГРОХІМ» звернулися з відповідним пакетом документів про надання
дозволу на виготовлення проекту землеустрою. Вони є власниками об’єктів
нерухомого майна, весь пакет завірений і поданий на розгляд сесії,
кадастровий план, всі відповідні документи. Згідно 120 статті власники
об’єктів нерухомого майна мають право звернутися до органів місцевого
самоврядування щодо оформлення права користування земельної ділянки
шляхом викупу або шляхом надання в оренду. Дана юридична особа
звернулася, щоб надали шляхом викупу. Проект рішення вам розданий. І у
проекті рішення стоїть площа 1,6028 га, це неправильна площа, потрібна
площа 1,8112га.
ВИСТУПИЛИ: Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Шановні депутати, одну хвилинку. Частково займався цим питанням і
я, оскільки голова наглядової ради є і головою наглядової ради мого
підприємства. Я приносив ті документи, які з Києва передали, їздив у Київ.
Вони це оформляють не перший раз. Є сесії попередніх скликань, є там
рішення по даній земельній ділянці, позитивне рішення. Після цього у нас
був такий прокурор, я не пам’ятаю прізвище, 25 років йому було, він
розглядав одне із депутатських звернень, до речі, одна людина була, яка
написала, що там були два контейнери з отрутохімікатами. Потім рішення
відмінили, бо був протест прокурора. Через неділю даного прокурора
звільнили, є у нас документ на руках, що обласна прокуратура нам дала, що
наші дії і дії міської ради щодо рішення на виготовлення даного проекту
були правильні, а дії прокурора є неправильні. І ми можемо звернутися до
суду. Але оскільки ми не хочемо судитися ні з міською радою, ні з
депутатським корпусом, вирішили наново оформляти ці документи. По
документах там 1,8 га, це не враховуючи прибережної захисної зони 25
метрів, там ще напевно відкинеться 0,4 сотих, оскільки «РАЙАГРОХІМ»
віддало на минулій сесії земельну ділянку там, де батюшка побудувався, і він
зайняв ще чотири сотих міської ради, хоча вона у нього не оформлена, і та
цифра буде змінюватися у сторону зменшення, вона буде десь приблизно 1,6
га. ВАТ «Дубровицький «РАЙАГРОХІМ» має всі належні документи,
оформлені на основні засоби, і там асфальтована площадка, вона травою
заросла, але вона є, і просимо депутатський корпус підтримати. Що там буде,
зразу говорю, там буде ніяке не промислове виробництво. Голова наглядової
ради залучає інвестора туди. Можливо, це буде будівництво житлового
будинку, але ні я, ні члени моєї родини землі там не мають, і я представляю
інтереси тільки як голови наглядової ради Моленка Анатолія
Олександровича, він не зміг сюди приїхати, але я сказав, що я поясню цю

ситуацію. Прошу депутатський корпус підтримати, нехай місто розвивається.
Дійсно, там сміття, огородиться територія, зробляться заїзди.
Для протоколу: вийшла депутат Гладка Лілія Михайлівна.
Петрушко Т.В. – депутат міської ради.
Чому так багато землі, майже 2 га?
Шум в залі.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Юридична особа користувалася даною землею і платила податки всі
роки, останні 2-3 роки вони перейшли на єдиний податок 10%. Згідно
чинного законодавства ми не порушуємо нічого, ні депутати ні я ніхто
інший, якщо ми приймаємо рішення шляхом викупу. Є у нас право на оренду
або викуп. Звертається юридична особа, не Моленко, не Конончук, не Іванов.
Крім того, розповідаю, де «РАЙАГРОХІМ» віддали ще землю на станції –
гектар.
Шум в залі.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Зараз вони замовляють проектну документацію, роблять експертну
оцінку землі. Зроблять експертну оцінку землі за соту тисячу гривень, я
говорю як є. У нас в Дубровиці і в районі всі організації розвалені, все
розвалено, і всі говорили, що прийдуть інвестиції, але ніяких інвестицій
немає. Я до чого веду, що в центрі міста сота землі коштує тисяча чи півтори
тисячі доларів, а ви зробите тисяча гривень. І міська рада, і бюджет нічого не
отримають від того, а потім вони хазяї і що хочуть, те роблять.
Шум в залі.
Кузеванов І.М. – депутат міської ради.
Я не буду довго говорити. Я хочу сказати одне, що ми знову
повертаємося до того питання, що починаємо якісь речі вишукувати. Давайте
будемо діяти у тому законному порядку, який ми наслідуємо. Діємо в одному
єдиному принциповому підході. Є об’єкт нерухомості, є територія, яка була в
користуванні у людей, це все рівно, що у вас є будинок, ви їм користуєтеся, у
вас обліковує ця земля, ви її хочете приватизувати, а ми вам кажемо, ні, ми
вам обріжемо під хату. Є по факту користування, це була територія
«РАЙАГРОХІМ», вона є у них у користуванні і буде. І ніхто без згоди цього
підприємства не дасть ні кусок земельної ділянки, поки вони добровільно не
відмовляться. Відмовилися вони від шести сотих , тоді вже міська рада
розпоряджається. Дайте їм можливість на викуп чи оренду, якщо вони
звернулися на викуп, нехай реалізовують своє право на землю. Є закон, який

визначає експертну оцінку і визначає її вартість, яка вона не є, великою чи
малою, але ми все-таки повинні притримуватися загального порядку,
дотримуватися законодавства. Багато кому з нас що хочеться, але все ж таки
потрібно притримуватися єдиного порядку, законності. Є порядок, є правила,
потрібно не тормозити, потрібно дати їм можливість.
Шум в залі.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Краглевич Віктор Васильович говорить про експертну оцінку. Ми зараз
голосуємо не про експерту оцінку, ми говоримо про дозвіл на складання
проекту землеустрою.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Кожен депутат має право визначитися шляхом голосування. Прошу
проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
Годунко М.М. – секретар ради.
Ні, спочатку за основу, бо в нас змінюється площа.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Давайте за основу і зразу зі змінами в цілому.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому із
змінами.
ВИРІШИЛИ: рішення №195 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 0, «утримались» - 5
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр.Коровцю П.Ф. на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
шляхом викупу в м.Дубровиця, вул.Нагоранська,2д/2.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.

Це колишня територія
купив на аукціоні об’єкти
дозволу на виготовлення
розданий, постійна комісія з
погодила дане питання.

«РАЙАГРОБУДУ». Громадянин Коровець П.Ф.
нерухомого майна і звернувся щодо надання
проекту землеустрою. Проект рішення вам
питань земельних відносин та охорони довкілля

Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання будуть? Немає. Проект рішення вам розданий, прошу
проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №196 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр.Жупилу О.В. на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
шляхом викупу в м.Дубровиця, вул.Нагоранська,2д/1.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це аналогічно як у нас по Коровцю П.Ф. Це колишня територія
«РАЙАГРОБУДУ» об’єкт нерухомості куплений на аукціоні, людина
звернулася про оформлення права користування земельною ділянкою.
Для протоколу: зайшла депутат Гладка Лілія Михайлівна, вийшов
депутат Ляшенко Микола Миколайович.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання немає? Проект рішення вам розданий, прошу проголосувати
за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №197 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про внесення доповнення до п.13 додатку до рішення
міської ради від 22.04.2016р. №141 «Про надання дозволу на
виготовлення проектів
землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам в межах м.Дубровиця».
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.

Проект рішення вам розданий, це звернулася громадянка, де
співвласники квартири є її діти, але у додаток вони були не включені, то
прошу внести зміни.
Для протоколу: зайшов депутат Ляшенко Микола Миколайович.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №198 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-25, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом
викупу СП «Дубровицький коопунівермаг».
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Утретє звертається СП «Дубровицький коопунівермаг» про надання
дозволу на виготовлення проекту землеустрою. Постійна комісія з питань
земельних відносин та охорони довкілля підтримала дане питання.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №199 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-25, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки шляхом викупу в м. Дубровиця вул. Нагоранська.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Попереднім рішення ми давали дозвіл на складання проекту
землеустрою громадянці Карпець Наталії Михайлівні. Проект виготовлений,
пройшов відповідну експертизу і поданий на розгляд сесії для затвердження
його та оформлення права комунальної власності на дану земельну ділянку.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання будуть? Немає. Проект рішення вам розданий, прошу
проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №200 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-25, «проти» - 0, «утримались» - 0

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Гордєєву О.Ю. на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
шляхом викупу в м. Дубровиця, вул.Володимирська, 3.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Попередньо у нього було розділено на дві земельні ділянки, і він хотів
оформити двома земельними ділянками. У нього було декілька об’єктів, і
вони розділені були на дві земельні ділянки. Тепер він просить відмінити ті
попередні рішення і об’єднати однією земельною ділянкою.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання немає? Другий пункт проекту рішення, прошу по тексту, як
буде?
Столярець М.М. – начальник організаційно-правового відділу.
Вважати таким, що втратили чинність, рішення і далі по тексту.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому із
змінами та доповненнями.
ВИРІШИЛИ: рішення №201 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-25, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення експертної
грошової оцінки земельної ділянки в м. Дубровиця, вул. Нагоранська.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це ми затверджували проекти громадянці Карпець, тепер вона
звертається так само про дозвіл на виготовлення експертної грошової оцінки,
щоб здійснити купівлю-продаж даної земельної ділянки. Проект рішення вам
розданий, комісія з питань земельних відносин та охорони довкілля
підтримала дане питання.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №202 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-25, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) в межах м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.

Це паї, пам’ятаєте, на минулій сесії виключали пункт 8,9,10,11 це
урочище «Об’їзна». Інформація, яка нами була отримана від управління, не
точна, відсутні кадастрові номери. Коли ми почали розробляти
документацію, виявилося, що дані земельні ділянки мають кадастрові
номери, тобто межі земельних ділянок визначені в натурі, а це іде інший вид
документації, про що ми з вами зараз говоримо, встановлення меж земельної
ділянки у натурі і оформлення права комунальної власності на кожну
земельну ділянку. Проект рішення вам розданий, комісія з питань земельних
відносин та охорони довкілля підтримала даний проект рішення.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №203 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-25, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про визначення переліку земельних ділянок для
опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на них) на
земельних торгах.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Включаємо у даний перелік дві ділянки, це – по вул.Артеменка зупинка
і біля кафе «Млин». Проект рішення вам розданий, комісія з питань
земельних відносин та охорони довкілля підтримала даний проект рішення.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Мені не зрозуміло, що означає біля магазину «Борок», уточніть будь
ласка, де це.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Це біля магазину «Борок» є зупинка, де зупиняються автобуси, її там
майже не видно, але вона там є.
Микульський Б.М. – міський голова.
Там невеличкий карман є, як іти до Котяя у магазин.
Шум в залі.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Я працюю керуючим у «Будинкоуправління». Я особисто як депутат,
як громадянин, проти. Чому? В будинок по вул.Артеменка, 32а влаштований
невеличкий магазин. Зараз там між під’їздом і входом стоїть вже два столики
де влаштована, вибачайте, за десять метрів від дитячого майданчика
розливайка. Я розумію, що орган місцевого самоврядування майже не

наділений повноваженнями, то давайте поставимо там, де майданчик, столи і
будемо там наливати. Те саме буде і тут, там є вже розливайки. Я там живу, і
діти мої там живуть. Там є діти різного віросповідання, розумієте. І ми, в
принципі, цим кроком можемо ще збільшити кількість розливайок. Взагалі в
таких районах немає бути цього, розумієте. Є для того кафе, бари, ресторани,
спеціалізовані заклади, де вживається алкоголь.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ми вислухали думку депутата.
Шум в залі.
Для протоколу: зайшов депутат Яцковець Петро Леонідович.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, прошу визначатися шляхом голосування. Прошу
проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №204 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 1, «утримались» - 4
СЛУХАЛИ: Про результати розгляду депутатського запиту
Кузеванова І.М. (щодо ремонту будинку по вул.Воробинській,14)
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради (інформація додається).
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №205 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-26, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про результати розгляду депутатського запиту
Кузеванова І.М. (щодо виділення коштів для придбання автомобілясміттєвоза)
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради (інформація додається).
Микульський Б.М. – міський голова.
Проект рішення вам розданий, прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.

ВИРІШИЛИ: рішення №206 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-26, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Дубінець Т.В.
Доповідав: Микульський Б.М. – міський голова (депутатський запит
додається).
ВИСТУПИВ: Столярець С.В. – депутат міської ради.
Я, як керуючий КП «Будинкоуправління», володію ситуацією стосовно
цього питання, хочу сказати, що у самому зверненні є вже неправда, бо двері
вже поміняні. Там троє дверей уже поміняні, четверті на виготовленні.
Поставлено буде всі сто процентів дверей. Я вам надам копії документів, в
якій порі там ремонтувалося. Ідіть зараз до будинку і подивіться, в якому
стані там зараз вхідні двері. Це питання вже неактуальне. А покрівля там не
протікає, вона обслуговується. У нас всі покрівлі знаходяться у такому стані.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Проект рішення вам розданий, прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №207 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-26, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність шляхом викупу в м. Дубровиця, вул.
Залізнична,30.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це питання було розглянуто на постійній комісії з питань земельних
відносин та охорони довкілля, комісія підтримала даний проект рішення.
Розроблений проект землеустрою щодо відведення даної земельної ділянки
пройшов всі відповідні погодження. У вас є проект рішення.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Якщо запитань немає, то прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №208 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-25, «проти» - 0, «утримались» - 0, «не брав
участь у голосуванні (ЗУ «Про запобігання корупції»)»-1

Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення експертної
грошової оцінки земельної ділянки в м. Дубровиця, вул. Залізнична,30.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Власник об’єкту нерухомості Столярець Тетяна Миколаївна звернулася
про надання дозволу на викуп даної ділянки і проведення експертної
грошової оцінки. Проект рішення вам розданий, постійна комісія з питань
земельних відносин та охорони довкілля погодила даний проект рішення.
Микульський Б.М. – міський голова.
Немає запитань? Прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №209 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-25, «проти» - 0, «утримались» - 0, «не брав
участь у голосуванні (ЗУ «Про запобігання корупції»)»-1
СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів фракції Радикальної Партії
Олега Ляшка в Дубровицькій міській раді щодо розмірів тарифів.
Доповідав: Микульський Б.М. – міський голова (звернення додається).
Якщо Радикальної Партії Олега Ляшка звертається, то це в нас три
депутати, і воно іде на Кабінет Міністрів України. Але якщо «Радикальної
Партії Олега Ляшка звертається до сесії міської ради, щоб сесія міської ради
підтримала, тоді це буде звернення міської ради. Віктор Васильович
(Краглевич), як ви вважаєте?
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Ми так і просимо. Ми просимо підтримати, що б це було від депутатів
міської ради.
Микульський Б.М. – міський голова.
То тоді проект рішення буде називатися: «Про звернення депутатів
Дубровицької міської ради щодо розміру тарифів». У кого буде пропозиція?
ВИСТУПИЛИ: Бабан В.В. – депутат міської ради.
Дане питання вже другий раз вноситься. Минулий раз Валентина
Степанівни вносила від політичної партії «Батьківщина». Мою фамілію
згадали, то я вже мушу сказати. Виходить, що «Воля» тут проти всіх, і що
тарифи в Україні завдяки «Волі» піднімаються. Ми можемо зараз приймати,
що завгодно, але я закликаю, давайте ми будемо купувати сміттєвози,
трактори. Давайте проголосуємо, але ви ж розумієте, що це політичний
популізм чистої води. Давайте поприймаємо. Давайте поприймаємо до

Президента, до Бога поприймаємо якійсь звернення. Папір все витримає. Я
хотів би, щоб Кабінет Міністрів займався своєю роботою, Президент своєю, а
ми, місцеве самоврядування, своєю. І ще я просив би, сайт міської ради не є
сайтом «Батьківщини», тому всі ці звернення, на якихось приватних ресурсах
друкуйте, або давайте всі звернення друкувати. Тут багато фракцій, і якщо
кожний буде туди свої звернення носити, ніхто не проти, але ви розумієте,
що це популізм, який нічого не дасть. Це моя позиція, хочете прийнять,
давайте приймемо.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Тут ніякого популізму немає. Був тарифний майдан, і я там був, правда,
мені тільки вдень дозволили, вночі я не стояв. І сказали, що буде провокація.
Ми, всі області, які там були присутні, палатки зняли. У минулому році 31
серпня я так само був у Києві, як це все сталося під Верховною Радою. Я був
з самого початку і до кінця. Я стояв з матір’ю Лозового, вона помічник
депутата Лозового, я бачив коли почалася стрілянина, кидали бомби. Я маю
свою думку, я бачив, хто там, і які фракції спровокували все там. Є така
партія Зброї, вона там дуже активно приймала участь, і ще деякі фракції. А
Радикальна Партія вона тихенько спокійно приймала собі участь. А це була
інформація, що буде провокація і тарифний майдан знявся, але три неділі
стояли. Ви знаєте, що до цього часу Радикальна Партія блокує трибуни, ви
знаєте які питання винесені, і просить підтримки усієї України.
Шум в залі.
Годунко В.С. – депутат міської ради.
Я що хочу сказати? На рахунок популізму. Коли профспілки, коли
Деревянко також трибуну блокує у Верховні Раді, то ми не можемо стояти і
мовчати осторонь. Тому що із ручайків робиться ріка. То потрібно, щоб і наш
голос був там. А по поводу свого звернення і звернення «Батьківщини» що
займається популізмом. Дивіться, а це не популізм, коли під занавес сесії,
коли не були внесенні зміни ні в порядок денний, ніяких пропозицій від
депутата не було, говориться, якби це звернення було б від всіх депутатів, то
ми, може б, прийняли. Коли у Верховній Раді подається проект рішення, то
він пишеться від тієї фракції чи від того депутата, а потім, коли Закон
приймається, то він не пишеться від якого депутата, а він стає Законом.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Поступив проект рішення, і я вважаю, що у проекті рішення потрібно
написати: «Про звернення депутатів Дубровицької міської ради щодо розміру
тарифів». Бо дійсно для людей на даний час тарифи непідйомні. Шановні
депутати, зачитати вам проект рішення? Непотрібно. Значить, проект
рішення вам розданий, тільки буде зміна у назві. Назва рішення буде звучати

так: «Про звернення депутатів Дубровицької міської ради щодо розміру
тарифів», а далі по тексту. Прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому із змінами та доповненнями.
ВИРІШИЛИ: рішення №210 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-23, «проти» - 0, «утримались» - 3
Шум в залі.
Петрушко Т.В. – депутат міської ради.
У мене дуже суттєве питання, я вас прошу одну хвилинку. У нас у
дворі поставили дитячий майданчик, до мене звернулися люди, щоб той
старий, який просто висмикнули, Сергій Васильович (Столярець) у вас
прошу і у вас Богдан Михайлович (Микульський) він просто так стоїть, щоб
назад вкопати його в землю. Хто це має зробити? Діти там катаються, може
перекинутися на дітей.
Микульський Б.М. – міський голова.
Сергій Васильович (Столярець).
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Для того, щоб це питання врегулювати, потрібно звернення більшості.
Чому? Бо там мешканці розділилися, одні за те, щоб забрати інші: це наше,
не чіпай. То ви напишіть звернення, де буде хоча би сімдесят квартир, це
буде вже більшість, і як більшість захоче, так і зробимо.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, розгляд питань порядку денного вичерпаний.
Дякую за роботу. Десяту чергову сесію міської ради сьомого скликання
оголошую закритою.
(Звучить державний гімн України)
Міський голова

Б.Микульський

Секретар ради

М.Годунко

