ПРОТОКОЛ
одинадцятої чергової сесії Дубровицької міської ради
сьомого скликання
28 вересня 2016 року.

м.Дубровиця

Всього депутатів – 26
Присутні на сесії – 21 (список додається);
Відсутні – 5.
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;
Сидоришин О.Й. – заступник начальника Дубровицького відділення
поліції, керівник патрульної поліції Дубровицького
ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області;
Будкевич О.М. – начальник КП «Дубровицьке міське бюро технічної
інвентаризації»;
Стовба М.С.
– директор КП «Міськводоканал».
Виявили бажання бути присутні на сесії:
Петрівська Г.В. – головний редактор веб-сайту «Моя земля – моє
Полісся»;
Гнедько В.М. – журналіст;
Хроленко В.Ф. – громадянин міста;
Самолюк Л.М. – громадянка міста;
Люліч Т.М. – громадянка міста;
Буткевич М.Г. – громадянка міста;
Грицюк З.О. – громадянка міста;
Герасимчук Т.Б. – громадянка міста;
Серко Г.У. – громадянка міста;
Дашук Г.В. – директор СП «Дубровицький коопунівермаг».
Пленарне засідання розпочалося о 15год.00хв.
Закінчилось о 19 год. 20 хв.
Протоколи поіменного голосування додаються.
Головуючий на сесії Микульський Богдан Михайлович – міський
голова.

ВИСТУПИВ: Микульський Б.М. – міський голова.
Добрий день, шановні депутати. На одинадцяту чергову сесію міської
ради прибуло 20 депутатів, відсутні 6 депутатів. На сесію запрошені:
заступник міського голови, начальники відділів Дубровицької міської ради,
секретар виконкому. Також виявили бажання бути присутніми на сесії
громадяни міста Хроленко В.Ф., Самолюк Л.М., Люліч Т.М., Буткевич М.Г.
На підставі ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
одинадцяту 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: Задорожний А.Г. – голова комісії,
Олексійовець В.М., Яцковець П.Л. – члени комісії.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого ще будуть пропозиції? Немає. Зараз на сесію прибув депутат
міської ради Столярець С.В. Отже, на одинадцяту сесію прибув 21 депутат.
Сергій Васильович, зараз ми голосуємо за обрання лічильної комісії. Ще раз
повторіть склад лічильної комісії.
Годунко М.М. – секретар міської ради.
Задорожний А.Г. – голова комісії, Олексійовець В.М., Яцковець П.Л. –
члени комісії.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу голосувати за лічильну комісію.
ВИРІШИЛИ: обрати лічильну комісію у складі:
Задорожний А.Г. - голова комісії;
Олексійовець В.М. – член комісії;
Яцковець П.Л. – член комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0

ІІ. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ОДИНАДЦЯТОЇ
ЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ ДУБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного одинадцятої чергової
сесії Дубровиької міської ради сьомого скликання.
Доповідав: Микульський Б.М. – міський голова.
Вам розданий порядок денний одинадцятої чергової сесії, з яким ви
ознайомлені. У кого є зауваження, доповнення до порядку денного?
Кузеванов І.М. – депутат міської ради.
У мене є доповнення.
Микульський Б.М. – міський голова.
Тоді давайте спочатку проголосуємо за основу, а потім доповнення.
Хто за те, щоб запропонований проект рішення порядку денного одинадцятої
чергової сесії взяти за основу?
ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть доповнення до порядку денного? Іван Миколайович,
прошу.
Кузеванов І.М. – депутат міської ради.
Є пропозиція включити у порядок денний питання «Про надання
дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) в
оренду в межах м.Дубровиця». На комісії з питань земельних відносин та
охорони довкілля це питання розглядалося, комісія підтримала.
Микульський Б.М. – міський голова.
Є ще пропозиції?
Годунко М.М. – секретар міської ради.
Поступив депутатський запит від Яцковця Петра Леонідовича –
депутата міської ради. Прошу включити його у порядок денний
(депутатський запит додається).
Микульський Б.М. – міський голова.
Отже, є пропозиція включити у порядок денний питання: «Про надання
дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) в
оренду в межах м.Дубровиця», та «Про депутатський запит Яцковця П.Л.»,
прошу голосувати.

ВИРІШИЛИ: прийняти доповнення до порядку денного.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, прошу проголосувати за порядок денний зі змінами
і доповненнями в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №211 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до розгляду другого питання сесії.
СЛУХАЛИ: Про роботу правоохоронних органів по дотриманню
правопорядку і попередженню правопорушень у 2015 році та за 9
місяців 2016 року на території міста.
Доповідав: Сидоришин О.Й. – заступник начальника Дубровицького
відділення поліції, керівник патрульної поліції Дубровицького ВП
Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області (довідка додається).
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання?
ВИСТУПИЛИ: Золотаревич О.І. – депутат міської ради.
У мене запитання. Нещодавно у ЗОШ №2 серед деяких молодших
класів були проведені батьківські збори, і постало питання, що десь у районні
лісопосадки біля заправки «ОКО» у вас проводилися заняття з стрільби
(стрільбища). Діти приносили у школу гільзи. Чи ви повідомляли по це
школи? Чи буде ще таке до кінця року? Якщо буде, то чи обмежена там
територія?
Сидоришин О.Й. – заступник начальника Дубровицького відділення
поліції, керівник патрульної поліції Дубровицького ВП Сарненського
ВП ГУНП в Рівненській області.
Зазвичай ми проводимо стрільби на території ЖД вокзалу, там є кар’єр.
Але сьогодні проводяться професійні стрільбища біля заправки «ОКО»,
здають наші працівники залік.
Золотаревич О.І. – депутат міської ради.
Там якось обмежено, огороджено? Бо діти несуть гільзи. Хто ті гільзи
буде прибирати? Чи прибирають їх взагалі?
Сидоришин О.Й. – заступник начальника Дубровицького відділення
поліції, керівник патрульної поліції Дубровицького ВП Сарненського
ВП ГУНП в Рівненській області.

Ми свої гільзи забираємо. Але там стріляємо не тільки ми. Там навіть
стріляють громадяни, які мають у своєму користуванні спец пристрої для
стрільби гумовими кулями, там гільза ідентична як у пістолета «Макарова».
Бабан В.В. – депутат міської ради.
На початку року я піднімав це питання, але чомусь воно замовкло. Чи
здійснює райвідділ контроль над зброєю, яка була видана так званим
учасникам ДНД? Я знаю, є люди, яким видали довідку, що вони є учасники
добровільних дружин. Вони отримали зброю з гумовими кулями, але
жодного разу їх ніхто на чергуваннях не бачив. Який ви здійснюєте контроль
у цьому напрямку.
Сидоришин О.Й. – заступник начальника Дубровицького відділення
поліції, керівник патрульної поліції Дубровицького ВП Сарненського
ВП ГУНП в Рівненській області.
Було надіслано запит на міську раду для надання списків осіб, які
зараховані членами громадського формування м.Дубровиця. При аналізі цих
списків було порівняно з базою даних, і виявлено осіб, які мають у власності
спец пристрої, та направлено повідомлення у управління оперативної
діяльності м.Рівне. Так як дозволи на спец пристрої відстрілу гумовими
кулями Дубровицьке відділення поліції не надає, а надає управління
оперативної діяльності Рівненської області. Наскільки я знаю, що готують
подання на скасування дозволів.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
А взагалі ви з працівником міської ради розмовляли, хто приходить,
хто не приходить на чергування. Бо було в свій час дуже багато людей, що
взагалі не приходили ні разу, а шукали лазейку у законодавстві, щоб
придбати цю зброю. Якщо вона комусь потрібна і людина дійсно виконує
свій громадянський обов’язок, то це одне діло, а якщо просто взяли довідку
за гроші, то це інше. Просто щоб був контроль у цьому напрямку. І ще одне
питання. Я бачу, що пан Калюш їздить уже по місту і дійсно когось там
зупиняє. Але у центрі міста дивлюся неодноразово підвечір мотоциклісти
перед зупинкою як гнали, на диби стають, куча людей, дітей. Невже це
неможна якось припинити, навести порядок, це раз. І по-друге за четвер, ми
вже піднімали тут це питання, потрібно наводити порядок з тими білорусами,
заставленими дорогами, в центрі автобусу не проїхати. Якщо потрібно, то
давайте від міської ради будемо знаки ставити. Бо те, що роблять білоруси перегороджують рух - то це взагалі. Зрозуміло, що реформа, перестановки
були, але вже нехай хлопці беруться потрохи, бо потрібно порядок у місті
наводити.
Сидоришин О.Й. – заступник начальника Дубровицького відділення
поліції, керівник патрульної поліції Дубровицького ВП Сарненського
ВП ГУНП в Рівненській області.

Декілька днів тому у службі по додержанню нагляду за дорогами
поступив службовий автомобіль. Бо вони були пішими і брали автомобіль у
групі швидкого реагування.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Це я на майбутнє говорю.
Сидоришин О.Й. – заступник начальника Дубровицького відділення
поліції, керівник патрульної поліції Дубровицького ВП Сарненського
ВП ГУНП в Рівненській області.
Я прийняв до уваги, і будемо над цим працювати. Зараз є вже
службовий автомобіль.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
І з цими мотоциклістами щось потрібно робити. Богдан Михайлович,
можливо дійсно потрібно, щоб ми розглянули, чи на наступний рік
передбачити, щоб прокласти до поліції кабель. А то гроші вложили у ці
камери, а вони не виконують ті функції безпеки, поліція в он-лайні не може
бачити, що відбувається у нас в місті.
Микульський Б.М. – міський голова.
Потрібно вивчати технічні можливості, і я за те, щоб вони також
використовували нашу цю систему.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Олег Йосипович, чи використовували ви у розслідуванні матеріали, які
ідуть з наших камер відеоспостереження, які встановлені у місті. І чи
допомагали вони вам чимось у розслідуванні.
Сидоришин О.Й. – заступник начальника Дубровицького відділення
поліції, керівник патрульної поліції Дубровицького ВП Сарненського
ВП ГУНП в Рівненській області.
Використовували. У двох випадках виявили водіїв ДТП з механічними
ушкодженнями та також був розбійний напад у с.Лютинськ, розбійник сідав
у центрі у таксі. Але річ в тому, що в нічний час погано бачать ці камери. Ще
прохання, якщо можна поставити при в’їзді і виїзді з міста камери. Щоб був
контроль, хто в’їжджає та виїжджає з міста.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Ще питання, чи є співпраця з місцевим ДНД.
Сидоришин О.Й. – заступник начальника Дубровицького відділення
поліції, керівник патрульної поліції Дубровицького ВП Сарненського
ВП ГУНП в Рівненській області.

Ми зараз у режимі становлення. Ще місяць, два вимальовується
картина поліції, відділення поліції, функції. Після переатестації всі були в
очікуванні, чи пройдуть атестацію, чи ні.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Чому я задаю це запитання? Бо Василь Валентинович (Бабан) задавав
запитання щодо ДНД, щодо людей, які мають приходити на чергування, хто
має дозволи на відстріл гумовими кулями. Факт той, що громадська дружина
має співпрацювати та патрулювати спільно з поліцією. А коли ми зараз
почули на комісії, що людей немає, то відповідно наші дружини є
безправними. Вони не чергують, людину ми утримуємо, платимо з міського
бюджету кошти, а реально якоїсь там допомоги не надається.
Сидоришин О.Й. – заступник начальника Дубровицького відділення
поліції, керівник патрульної поліції Дубровицького ВП Сарненського
ВП ГУНП в Рівненській області.
Керівник звертається на вихідні дні, що вони перебувають у пункті з
охорони громадського порядку, але оскільки у нас із штату вивели піші
патрулі і залишили тільки дві групи реагування. То я думаю: у майбутньому
просто люди, які будуть чергувати, будуть у мобільній нашій групі навіть з
метою, щоб бути свідками того чи іншого правопорушення.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
На скільки відсотків укомплектований ваш штат після переатестації.
Сидоришин О.Й. – заступник начальника Дубровицького відділення
поліції, керівник патрульної поліції Дубровицького ВП Сарненського
ВП ГУНП в Рівненській області.
Після атестації штат укомплектований на 95 відсотків. У чому пройшла
реорганізація, було 16 дільничних інспекторів міліції (поліції), зараз
залишилося чотири. Наприклад, взяти дільничного інспектора по
м.Дубровиця. Він обслуговує не тільки Дубровицю, а й Селецьку сільську
раду та Мочулищанську сільську раду. По нових вимогах один дільничний
інспектор поліції на 13-15 тисяч населення.
Лехкобит О.В. – депутат міської ради.
По вулиці Комунальній у четвер як можна навести порядок. Великі
автомашини у четвер не можуть виїхати. Водії на свій страх і ризик
виїжджають. Як це питання можна урегулювати. Чи можна взагалі
заборонити, щоб у четвер по вулиці Комунальній люди не ставили свої
торгові точки.
Сидоришин О.Й. – заступник начальника Дубровицького відділення
поліції, керівник патрульної поліції Дубровицького ВП Сарненського
ВП ГУНП в Рівненській області.

З нашої сторони, якщо торгівля не у встановлених місцях, то це
відповідальність адміністративна. Півроку тому ми займалися цим питанням,
працівники поліції підходять до людей, а вони кажуть, вибачте, але я
заплатила за місце.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого ще будуть запитання?
Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
Ще комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, етики і
охорони громадського порядку, регуляторної політики пропонує на
слідуючій сесії заслухати керівника громадського формування з охорони
громадського порядку. Щоб він розказав про роботу, профілактику, хто
ходить, хто не ходить. Щоб він детальніше розказав про роботу, яка
проводиться у міській раді, це перше питання. І друге питання: комісія
пропонує надати допомогу, можливо, навіть, міська рада виділить пару тисяч
на це відео спостереження для поліції, щоб вони бачили в режимі он-лайн,
що робиться у центрі міста.
Микульський Б.М. – міський голова.
Олег Йосипович (Сидоришин), звернетеся з письмовим зверненням до
міської ради. Тоді обговоримо технічні умови, відповідно будемо працювати
над цим питанням. Запитання ще будуть? Олег Йосипович, ми Вам дякуємо.
Шановні депутати, ми заслухали звіт заступника начальника Дубровицького
відділення поліції, проект рішення вам розданий, пропоную проголосувати за
даний проект за основу і в цілому. Прошу голосувати.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович, на комісії ми говорили, це буде редакційно,
внести зміни у саму назву рішення, добавити та за 9 місяців 2016 року.
Микульський Б.М. – міський голова.
Зрозуміло. Проект рішення: «Про роботу правоохоронних органів по
дотриманню правопорядку і попередженню правопорушень у 2015 році на
території міста» добавити та за 9 місяців 2016 року. Секретаріат, добавити за
9 місяців 2016 року, тому що дійсно звіт додатково ще був за дев’ять місяців
2016 року. Якщо запитань більше немає, прошу голосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
Для протоколу: вийшов депутат Яцковець Петро Леонідович.
ВИРІШИЛИ: рішення №212 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 0

Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Звіт про роботу комунального підприємства
«Дубровицьке міське бюро технічної інвентаризації» за 2015 рік.
Доповідав: Будкевич О.М. – начальник КП «Дубровицьке міське бюро
технічної інвентаризації» (довідка додається).
Для протоколу: зайшов депутат Яцковець Петро Леонідович.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання?
ВИСТУПИЛИ:Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Які ви бачите перспективи розвитку підприємства?
Будкевич О.М. – начальник КП «Дубровицьке міське бюро технічної
інвентаризації».
Ніяких.
Микульський Б.М. – міський голова.
Олексій Миколайович (Будкевич) постійно доповідає, що дуже велика
конкуренція. Але там, напевно, не тільки конкуренція, там і інші фактори
впливають.
Будкевич О.М. – начальник КП «Дубровицьке міське бюро технічної
інвентаризації».
Також у деяких місцях є і корупційна схема.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Ваші послуги дорожчі, чи що?
Будкевич О.М. – начальник КП «Дубровицьке міське бюро технічної
інвентаризації».
Є багато факторів. Зараз їх розглядати, то це потрібно конкретно
піднімати прізвища посадових осіб, і так далі. На даний момент немає
можливості таке робити.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Олексій Миколайович (Будкевич), як ви оцінюєте роботу вашого
підприємства у порівняльних цифрах за дев’ять місяців 2015 року та за
дев’ять місяців 2016 року?

Будкевич О.М. – начальник КП «Дубровицьке міське бюро технічної
інвентаризації».
За дев’ять місяців я не можу сказати, оскільки немає ще
бухгалтерського звіту.
Микульський Б.М. – міський голова.
А за шість місяців?
Будкевич О.М. – начальник КП «Дубровицьке міське бюро технічної
інвентаризації».
За шість місяців деякі зрушення є.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ви говорите, що немає позитиву. Деякі зрушення є, то це вже добре.
Будкевич О.М. – начальник КП «Дубровицьке міське бюро технічної
інвентаризації».
Що таке перспектива? Ми ж не робимо як державне підприємство, що
стабільна заробітна плата, виділяються кошти з бюджету. Приходять люди –
ми працюємо, а як немає людей, то я їх не затягну. Є замовлення – надаємо
послуги. І я вважаю, що ціни у нас набагато менші за інші структури. Але, як
я вже говорив, є корупційна складова. Ми працюємо чесно.
Микульський Б.М. – міський голова.
Будуть ще запитання?
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Якщо запитань немає, Олексій Миколайович (Будкевич), бажаємо Вам
успіху і цей настрій трошки поправити, що ніякої перспективи, завжди
перспектива є. Проект рішення вам розданий, прошу проголосувати за даний
проект рішення основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №213 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради №62 від 25
грудня 2015 року «Про міську Програму реформування і розвитку
житлово-комунального господарства на 2016рік».
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.

Шановні депутати, до вашої уваги надаються зміни до міської
програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на
2016 рік. Хочу у вас запитати, чи є потреба перераховувати ті заходи, які
включені в цю програму, чи вони вам відомі, оскільки проект рішення вам
розданий. Якщо не потрібно, то прошу розглянути і прийняти рішення.
ВИСТУПИЛИ: Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Комісія з питань житлово-комунального господарства та транспорту
розглянула і підтримала дане питання.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає?
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Юрій Аркадійович (Яременко), а чому заберемо слово «Булат 244.4».
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
На минулій бюджетній комісії ми прийняли зміни до програми:
орієнтовні обсяги фінансування 170 тисяч гривень. Ця сума була вбита з
маркою моделі цього міні-трактора у системі «Прозоро», тобто приймали
участь у електронних торгах. Два етапи пройшло електронних торгів, ніхто
за таку суму таку марку трактора не пропонує. Тому ми вирішили усунути з
переліку заходів марку «Булат 244.4» і додати фінансування 28 тисяч
гривень. Загальна сума на фінансування трактора становить 198 тисяч
гривень.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Що таке капітальний ремонт адмінприміщення по вул.Комунальна, 7.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Це адмінприміщення, яке належить міській громаді і стоїть на балансі
комунальної служби міста, потребує ремонту, відповідно проектнокошторисної документації на таку суму, яка вказана у програмі 69400
гривень.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Юрій Аркадійович (Яременко), а чому ви не говорите, що це питання
на нашій комісії не було підтримане.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Сергій Васильович (Столярець), я пропоную програму. А є голова
комісії, який озвучує рішення комісії.

Краглевич В.В. – депутат міської ради.
На комісія з питань житлово-комунального господарства та транспорту
була така думка, що ті питання, які стосуються нашої комісії щодо виділення
бюджетних коштів потрібно, щоб спочатку розглядала наша комісія, а потім
комісія з питань бюджету, фінансів та податків, або разом. Бо комісія з
питань бюджету, фінансів та податків затвердила прийняти дані кошти, а
комісія з питань житлово-комунального господарства та транспорту
прийняла рішення відмовити у цій сумі 69400 гривень, за це проголосували
чотири члени комісії з п’яти. Чого сумнів у мене закрався? Бо сьогодні і
вчора я перевіряв кошторис. І яка сума була закладена, то під таку суму був
підігнаний кошторис. Я перевірив, то можна з цієї суми половину коштів
зекономити, бо ці роботи виконуються власними силами. Отже, ми не
підтримали. І в подальшому всі кошти, які будуть виділятися на програми,
що стосуються нашої комісії, повинні розглядатися нашою комісією, а потім
виноситися на бюджетну комісію.
Микульський Б.М. – міський голова.
Віктор Васильович (Краглевич), приймемо це до уваги, щоб спочатку
ваша комісія розглядала, а потім бюджетна.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Отже, комісія з питань житлово-комунального господарства та
транспорту пропонує вилучити з проекту рішення пункт 1.1.14 «Капітальний
ремонт адмінприміщення по вул.Комунальна,7» в сумі 69400 грн.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Це програма, а не виділення коштів.
Микульський Б.М. – міський голова.
Сергій Васильович (Столярець), прошу тільки коротко, ми вже знаємо
вашу думку.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Я по листу КП «Будинкоуправління». Суть така, що вийшов з ладу
бульдозер.
Микульський Б.М. – міський голова.
Сергій Васильович (Столярець), з вашого дозволу я озвучу, зачитує
лист (лист додається). Ці документи надійшли буквально перед сесією.
Сергій Васильович, ви пропонуєте включити у програму 12,6 тис.грн.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Так, якщо є така можливість, я пропоную внести зміни до проекту
рішення і включити у програму 12,6 тис.грн. для відшкодування різниці в
ціні для покриття витрат на придбання запчастин до бульдозера Т-170.

Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу.
ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Поступила пропозиція Сергія Васильовича Столярця внести зміни у
програму: пункт третій «Житлове господарство» включити 12,6 тис.грн. для
відшкодування різниці в ціні для покриття витрат на придбання запчастин до
бульдозера Т-170. Прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Ще була пропозиція, Віктор Васильович (Краглевич), озвучте.
ВИСТУПИЛИ: Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Вилучити з проекту рішення пункт 1.1.14 «Капітальний ремонт
адмінприміщення по вул.Комунальна,7» в сумі 69400 грн. Тому що роботи
розпочалися без згоди міської ради, а потім нас поставили до відома. То щоб
був якийсь порядок, я пропоную видалити цей пункт.
Микульський Б.М. – міський голова.
Віктор Васильович (Краглевич), ми вчора з Миколою Степановичем
(Стовба) розмовляли, відповідно я вас чудово розумію, я де в чому (в якийсь
мірі) не розумію Миколу Степановича (Стовба). Але ситуація там дійсно
аварійна. Ми оглядали це приміщення і ремонт там потрібно роботи. Ми
можемо проконтролювати використання коштів. Якщо ви дійсно вважаєте і є
таке бачення, що 69400 гривень значно вища, то ми можемо взяти на
контроль. Але роботи там потрібно виконувати, іде до зими, не залишимо ми
той об’єкт у такому розібраному стані. Микола Степанович (Стовба), на сесії
вам слова ніхто не надавав. Якщо депутати запропонують, то ми надамо
слово. Микола Степанович (Стовба) просить слово, надамо йому чи ні?
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
Ми спочатку планували підвести воду, бо це єдине адмінприміщення у
місті, яке без води і санвузла. І це приміщення міської ради, на балансі
міської ради. Ми вирішили підвести воду, підвели. Кинули 38 метрів труби,
коли вводили у приміщення, то побачили, що воно у аварійному стані.
Колись прорвалася теплотраса і підмила всю стіну вздовж коридору, де
кабінети БТІ. Всі стіни у кабінетах БТІ тріснуті. У самому санвузлі такі
тріщини, стіна настільки просіла, що пролазить рука. Почали укріплювати

фундамент. Ми не планували такі роботи. Само-собою втягнулися у це і
понесли великі витрати. Ми змушені були зміцнювати фундамент, закріпили
шинами і уголками стіни, і зрозуміли, що ми своїми силами не зробимо. Що
дійсно потрібно робити капітальний ремонт. Був у нас в приміщенні
заступник Яременко Юрій Аркадійович, я його повів показав, він каже: так
дійсно, тут потрібно робити ремонт. Так, можливо, ми почали самовільно,
але потім побачили, що ми не потягнемо своїми силами. Купили блоки,
зробили перегородки, щоб зробити санвузол. Там три комунальні служби
міста знаходяться. Зараз там половина робіт зроблено. Так, ми робимо своїми
силами, своїми ресурсами. Ми могли ці ресурси направити на інші об’єкти, у
водоканалі непочатий край роботи, все запущено. Але продовжуємо. Ми ці
кошти не просимо з бюджету, де можна економити, економимо. Ми зробили
три проекти, капітальний ремонт по заміні труб вул.Грушевського,
Артеменка,
24
і
від
Артеменка
32б
до
котельні
КП
«Дубровицякомуненергія», там 400 метрів труби замінили. І скрізь по цих
об’єктах ми зекономили частину коштів. Кошториси на ці об’єкти робилися
не при мені, вони замовлялися ще у минулому році, робив проектант з
Рівного. І тому я звернувся з листом до міського голови, щоб виніс на сесію
питання, включив у програму ті кошти, що були зекономлені, і направити на
капітальний ремонт адмінприміщення по вул.Комунальна, 7, яке належить
міській раді.
Микульський Б.М. – міський голова.
Микола Степанович (Стовба), ви вже свій час вичерпали, ми вас
зрозуміли. Віктор Васильович (Краглевич) каже, він фахівець, оці кошти
зекономлені 69400 гривень, і ви кошторис складаєте на 69400 гривень. Оце
вже під сумнів ставиться.
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
Кошти виділяються по акту виконаних робіт. Акт виконаних робіт
підписує технічний нагляд, ставить печатку, приймає керівництво міської
ради. Там все видно, що зроблено, які ресурси пішли. Можливо там буде на
50000 гривень, можливо менше, на 40000 гривень, гроші остануться. Тобто
лишніх грошей ніхто там не дасть. Те, що зроблено, ті матеріали, які пішли,
які роботи виконані, те і буде в актах відображено.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я ще раз говорю, що сумнів викликає: зекономили 69400 гривень і
зразу кошторис на ці 69400 гривень. Тому виникають деякі питання.
Стовба М.С. – директор КП «Міськводоканал».
Там зекономлено трохи більше, якщо порахувати. Ще дев’ять тисяч
добавити із Західної.

Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Я ще раз повторюся, на бюджетній комісії ми це питання розглядали,
це є програма 69400 гривень. Так, виділяються кошти. Потрібно взяти на
контроль, що говорив колега депутат, і перевірити, чи дійсно освоєні вони,
чи не освоєні. І перевірити, хто складав ці акти, і так далі. Але ми тоді
прийняли одноголосно, щоб їх надати і включити у програму. Зараз стоїть
питання не про виділення коштів, а включити у програму дані кошти. Якщо
вони використають 50 000 гривень, то 19400 поверне бюджету. Правильно ви
сказали, Богдан Михайлович (Микульський), що потрібно контролювати
кошти, які виділяються. Я рахую, що потрібно ставити на голосування.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, поступила пропозиція від Віктора Васильовича
(Краглевич) вилучити з проекту рішення пункт 1.1.14 «Капітальний ремонт
адмінприміщення по вул.Комунальна,7» в сумі 69400 грн. Прошу голосувати
за дану пропозицію.
ВИРІШИЛИ: пропозицію не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-8, «проти» - 13, «утримались» - 1
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення із змінами і
доповненнями в цілому. Прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: рішення №214 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25 грудня
2015 року №63 «Про міську Програму розвитку дорожнього руху на
2016 рік».
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
Шановні депутати, з районного бюджету міському бюджету надійшла
субвенція у сумі 55 тисяч гривень. Мета її – проведення робіт з утримання
шляхопроводу. Відповідно до цього представляємо вам зміни до програми.
Добавляємо пункт 15 «Утримання шляхопроводу», сума 55,0 тис.грн. І
відповідно збільшується загальна сума фінансування програми з
урахуванням цих 55,0 тис.грн.
ВИСТУПИЛИ: Бабан В.В. – депутат міської ради.
А яка необхідність нам у цьому шляхопроводі? Для чого ми його
беремо взагалі? У нас мало своїх проблем?

Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Ми його, по-перше, не беремо. З районного бюджету надали кошти на
його утримання. Так як цей об’єкт у межах міста, ми зобов’язані прийняти
рішення щодо його належності. Ми цього рішення не приймаємо і це питання
взагалі не ставимо. Але для того, щоб в межах міста хоча би привести його до
певного вигляду.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
На комісії ми розглядали це питання. Це, по-перше, інженерна споруда
і потрібно, щоб її обслуговувала спеціалізована організація. Вона бере на
себе відповідальність. Там розмиє, трапиться аварія і ми будемо відповідати,
якщо ми візьмемо навіть на обслуговування.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ми на обслуговування не беремо.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Трапиться аварія і нас звинуватять, що ми неправильно зробили. Є
спеціалізована організація «Шляхобуд», хай вона виконує ці роботи.
Станеться аварія, вона буде відповідати.
Микульський Б.М. – міський голова.
Віктор Ваксильович (Краглевич), ми вас зрозуміли. Дивіться, поперше, очищення території біля колії потрібно провести, потрібно. Друге ремонт дороги. Дорога як не як це територія м.Дубровиця, ямковий ремонт.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
А з міського бюджету ми будемо кошти виділяти?
Микульський Б.М. – міський голова.
Нічого не будемо.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Питання не інженерне, а фінансове. Шляхопровід не перебуває ні в
чиїй власності і ні в кого на балансі. Де-юре його не існує. Мене цікавить
питання до Ірини Степанівни (Велика) і до юриста: чи не буде це нецільове
використання коштів у розпорядника коштів?
Велика І.С. – начальник фінансово-економічного відділу.
На нього дали субвенцію, її і використали. Ми ж не свої кошти
виділяємо.

Столярець С.В. – депутат міської ради.
Ви розпорядник коштів. Підписувати буде міський голова і начальник
фінансово-економічного відділу. Потрібно вивчити це питання, чи не буде це
порушенням.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, послухайте мене уважно, кошти виділені. Це
перший раз виділені кошти з районного бюджету. То постійно вони у нас
просять, а тут дали.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Це питання вичерпано, хто задавав питання, отримав відповіді. Прошу
проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №215 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 0, «утримались» - 3
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про міську Програму розвитку міста Дубровиця на 2016 2020 роки.
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
Шановні депутати, вашій увазі надається міська Програма розвитку
міста Дубровиця на 2016-2020 роки. Програма дуже об’ємна, на трьох
комісіях ми її досить активно обговорювали. Більшості депутатів вона
відома. Але все-таки я нагадаю основні принципи цієї програми. Потреба у
програмі склалася тоді, коли від депутатського корпусу, від ОСББ, від
громадян почали надходити масово клопотання щодо виділення коштів з
міського бюджету на види робіт, які не передбачені тарифом на утримання
будинку. А саме на капітальний ремонт зовнішнього опорядження,
покрівель, прибудинкових майданчиків і так далі. Відповідно є проблема у
сумах виділення коштів з міського бюджету для задоволення всіх проблем
громади. Тому міська рада розробила дану програму, яка передбачає спів
фінансування від власників житла багатоквартирних будинків до суми
коштів, яку може виділити міський бюджет з вашою допомогою на
капітальні видатки по ремонту житлового фонду, прибудинкових територій,
об’єктів соціально-культурного побуту. Відповідно дольова участь у спів
фінансуванні цих об’єктів програмою передбачено 70% - кошти міський
бюджет і 30% - кошти мешканців багатоквартирних будинків, або суб’єктів,
тобто програма передбачає спочатку створення юридичної особи, або ОСББ
чи самоврядне об’єднання громадян, які реєструються у юстиції і відповідно

відкривають рахунок у відділені державного казначейства нашого району.
Розробляється проект, цей проект розглядається і відповідно анонсується
дорадчим комітетом. Склад дорадчого комітету – це наступне питання
порядку денного сесії. І далі рекомендується депутатам на фінансування його
у бюджетному рішенні. В принципі фінансування наступне: спочатку
громада використовує свої кошти, тобто самоврядна організація або ОСББ
використовує свої 30%, а потім дофінансовуємо проект до завершення, це
кошти міського бюджету. Відповідно у програмі описаний повністю
механізм. Це нова програма для нас, хоча брали за основу програму м.Рівне,
в якому вона працює з 2013 року. Хто не працює, той не помиляється. Якщо
будуть помилки у цій програмі, то ми спільно з вами будемо ці помилки
виправляти. Тому відповідно пропонується ця програма і заходи до цієї
програми, в які включені ті об’єкти капітального ремонту, які відображені у
ваших депутатських запитах, колективних зверненнях громадян. Це
капітальний ремонт покрівель і зовнішнє упорядження будинків по
вул.Миру,150, вул.Воробинська,14, вул.Володимирська,12,45, вул.Миру,15.
Тому прошу розглянути дану програму і підтримати.
ВИСТУПИЛА: Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Комісія з питань бюджету, фінансів та податків пропонує змінити
відсотки фінансування програми: міський бюджет 80%, громада -20%.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу.
ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Таїсія Володимирівна (Дубінець), озвучте пропозицію.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Комісія з питань бюджету, фінансів та податків пропонує змінити
відсотки фінансування програми: міський бюджет 80%, громада -20%.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань бюджету, фінансів
та податків щодо внесення змін у програму: мешканці будинку (громада) 20%, міський бюджет 80%.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Давайте зразу і в цілому.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.

Богдан Михайлович (Микульський), якщо вже в цілому голосуємо, то у
програмі у першому абзаці потрібно виправити на 2016-2020 роки, бо там
написано на 2016-2021 роки.
Микульський Б.М. – міський голова.
Це технічна помилка, виправимо. Ставлю на голосування пропозицію
комісії з питань бюджету, фінансів та податків. Та в цілому із змінами за
даний проект рішення.
ВИРІШИЛИ: рішення №216 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про затвердження складу Дорадчого комітету з питань
впровадження міської Програми розвитку міста Дубровиця на 20162020 роки.
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
Відповідно до прийнятої програми пропоную затвердити склад
Дорадчого комітету з питань впровадження міської Програми розвитку міста
Дубровиця на 2016-2020 роки. Призначення дорадчого комітету це відбір
самих проектів, перевірка проектів відповідно діючому законодавству,
розцінкам і так далі. Відповідно винесення клопотання до виконавчого
комітету, а відповідно захід бюджетній комісії щодо включення його у
проект бюджетного рішення на сесію міської ради. Прошу визначатися.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає? Проект рішення розданий, прошу проголосувати за
даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №217 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття майна до комунальної
власності територіальної громади м.Дубровиця.
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
У міську раду надійшло клопотання від голови Дубровицького
районного кооперативно-державного будівельно-монтажного об’єднання
«ДУБРОВИЦЯРАЙАГРОБУД» Віктора Васильовича Шмигельського з

проханням прийняти у власність територіальної громади міста Дубровиця
житлові будинки, які належать його кооперативу (лист додається).
ВИСТУПИЛИ: Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Комісія з питань житлово-комунального господарства та транспорту
розглянула дане питання, заслухала Шмигельського В.В. і підтримала дане
питання.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Річ у тому, що це тільки згода. Готується акт і весь пакет документів
на передачу. Це досить довга дорога, не одного місяця справа. А потім на
сесії будемо затверджувати сам акт. Це намір, щоб розпочати роботу по
передачі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Комісія з питань житлово-комунального господарства та транспорту
підтримала дане питання. Проект рішення розданий, прошу проголосувати за
даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №218 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про хід виконання міської Програми реформування і
розвитку житлово-комунального господарства за І півріччя 2016 року.
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради (інформація додається).
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання до доповідача? Запитань немає. Прошу
проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №219 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про готовність комунальних підприємств міста до роботи
в осінньо-зимовий період.
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради (інформація додається).

ВИСТУПИЛИ: Дубінуць Т.В. – депутат міської ради.
Юрій Аркадійович (Яременко), а, що це таке у проекті рішення
додатково провести утеплення місць загального користування в житлових
багатоповерхових будинках.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Це мається на увазі забезпечити у багатоквартирних будинках
утеплення сходових кліток, вікон, щоб закривалися двері. Сергій Васильович
(Столярець) запланував ще четверо дверей поміняти, от це і входить також у
ці заходи.
Петрушко Т.В. – депутат міської ради.
До мене часто підходять люди з будинку і запитують, чому декому у
під’їздах замінили двері на нові, а іншим ні. Що можна людям на це
відповісти, і яким чином можна поміняти старі двері на нові.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Заміна дерев’яних дверей на металеві у будинках проводиться по статті
«поточний ремонт» при наявності коштів на статті «поточний ремонт». У тих
будинках, де є такі кошти і потреба, заміна проводиться. У поточному році
до двадцяти поміняно, до кінця року можливо четверо чи п’ятеро дверей
поміняємо. У будинку по вулиці Артеменка, 24 на даний час такі кошти
відсутні. Тому заміна дверей у цьому будинку буде залежати від накопичення
коштів на статті «поточний ремонт».
Петрушко Т.В. – депутат міської ради.
А яким чино взнати, що з’явилися кошти.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Приходьте на підприємство кожного кварталу, економіст робить звіт,
де чітко видно по кожному будинку, по кожній статті. У кожному будинку
свій тариф, своє накопичення по кожній окремо взятій статті. Так як ви
знаєте, нещодавно у вашому будинку проходив поточний ремонт, то ці
кошти використані.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Ми так і не вияснили, у кого на балансі міський туалет.
Микульський Б.М. – міський голова.
У КП «Міськводоканал».
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Там у цьому році взагалі ніхто нічого не робив. Я один раз на день
міста зайшов, то, скажемо, він знаходиться у дуже негативному стані. Я

розумію, що водоканал немає коштів. Можливо якось допомогти у виділені
коштів.
Микульський Б.М. – міський голова.
Кошторисна документація є, десь сума ремонту складає 300 тисяч
гривень.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Можливо поступово виділяти кошти.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Василь Валентинович (Бабан), доцільніше виділити кошти весною і
зробити нормальний ремонт.
Микульський Б.М. – міський голова.
Там опалення немає. Ми подумали, якщо виділимо 300 тисяч гривень і
увійдемо в зиму, вологість, пропаде наша робота. То краще виділити ці
кошти весною.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Я пропоную у проекті рішення, де написано додатково провести
утеплення місць загального користування в житлових багатоповерхових
будинках, які не опалюються, додати слова «до початку опалювального
сезону».
Микульський Б.М. – міський голова.
Я думаю, за це окремо не будемо голосувати. Якщо немає зауважень,
то прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому із
змінами та доповненнями.
Для протоколу: вийшов депутат Конончук Геннадій Леонідович.
ВИРІШИЛИ: рішення №220 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
Доповідала: Велика І.С. – начальник фінансово-економічного відділу.
З проектом рішення ви ознайомленні, в кого які будуть запитання?
Для протоколу: зайшов депутат Конончук Геннадій Леонідович.

ВИСТУПИЛИ: Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Шановні депутати, на комісії з питань бюджету, фінансів та податків
дане питання розглядалося і комісія не погодила одноголосно виділення
коштів дитячому садку №5 в сумі 52 тисячі гривень на утеплення фасаду.
Причина в тім, що на утеплення фасаду садочку №5 дуже багато виділяється
коштів. Комісія вважає, що ці кошти неконтрольовані. На попередній сесії,
ще 14 липня, коли готовила комісія питання про оплату праці, різні садочки
дали різні пропозиції. Комісія вирішила протоколом, що направляється
контролюючий лист до садочків щоб побачити, як правильно вони
використовують кошти, як правомірно вони між ними поділені. Відповідно
на комісію садочкам потрібно було надати відповідь. 22 липня комісією з
питань бюджету, фінансів та податків було направлено лист всім садочкам.
Відповідь, правда, надійшла у вересні із запізненням від ДНЗ №1 і №4, а від
ДНЗ №5 Ялина Олександрівна (Котяш) надала відповідь від 26 липня 2016
року, я вам зачитаю: «На ваш запит від 22 липня 2016 року №9 інформуємо:
завідувач дошкільним закладом та головний бухгалтер до 22 серпня 2016
року знаходяться у черговій відпустці. Проте за інформацією, що зазначена у
запиті, ви можете ознайомитися у фінансовому відділі міської ради».
Людина, керівник, який використовує тисячі й сотні тисяч грошей, і вона
відправляє бюджетну комісію у фінансовий відділ міської ради. Будучи
керівником, юридична особа, яка має свою печать, свій підпис, яка є
виконавцем всіх цих робіт по фасаду, вона відправляє у міську раду. Я
вважаю, що це неповага до міського голови, до комісії з питань бюджету,
фінансів та податків, і до всього депутатського корпусу. Все інше комісія
погодила, а за вилучення 52 тисяч комісія проголосувала одноголосно. І
також Богдан Михайлович (Микульський), я хочу добавити, що зобов’язати
керівника ДНЗ №5 Котяш Ялину Олександрівну прозвітувати про
використання коштів, які виділялися на утеплення фасаду попередньо до її
звіту, якщо вона буде тут звітувати у міській раді, бо планується її звіт. І всі
документи надати до комісії з питань бюджету, фінансів та податків і
залучити для їх розгляду, якщо бажає, Віктора Васильовича (Краглевич),
комісію з питань житлово-комунального господарства та транспорту. Щоб
ми вивчили усі питання. Можливо їй потрібно не 52 тисячі гривень, а 152
тисячі гривень. Ми хочемо вивчити за всі роки, скільки використано коштів.
Ми нічого не знаємо, хто виконавець цих робіт, як виконується, за які кошти
і де вона закуповує матеріали, це не одна гривня.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Там потрібно робити перевірку. Зі звітом нічого не зміниться. Хто про
себе що скаже погане.
Микульський Б.М. – міський голова.
Поступила пропозиція від бюджетної комісії, ми всі почули. Зараз
пропоную даний проект рішення прийняти за основу. Прошу голосувати.

ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
По пропозиції бюджетної комісії: зняти 52 тисячі гривень. Ми
виїжджали, там кошторис утеплення приміщень, якщо я не помиляюся, 750
тисяч гривень. Зараз залишилося виконати роботи на 156 142 гривні. Будемо
виходити з того, що діти невинні. Наскільки я знаю, що вартість утеплення
одного квадратного метру там 349 гривень, що на даний час по Дубровиці це
невелика сума. Відповідно контролювати ми будемо, і заслуховування всіх
ДНЗ відбудеться на наступній сесії. Відповідно ми повинні підготувати всі
запитання, щоб вони провели звіт за кожну отриману копійку. Але я думаю,
якщо ми виділимо цих 52 тисячі гривень і проведеться робота, а роботи
будуть проводитися для дітей. Якщо є у нас можливість утеплити 100 м 2 – це
два спальних корпуси і ігрова кімната, то я думаю, що це буде під контролем.
Якщо ми утеплимо, то дітям буде тепло.
ВИСТУПИЛИ: Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Якщо виділяються великі кошти на фасади та на все інше, то у нас в
міській раді іде все задом наперед. Для того, щоб виділити кошти на дитячий
садок №5, ми ще у березні місяці говорили, що вони повинні принести
поетко-кошторисну документацію. А то дай 100 тисяч гривень, потім 50
тисяч гривень, потів вони ще щось не закінчили, дайте ще, і це так роками.
Ми не проти дітей. Ми ДНЗ №4 і №5 виділили, скільки потрібно, заперечень
не було, але потрібний контроль.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я вважаю, що потрібно виділити ці кошти. Ми не для Ялини
Олександрівни (Котяш), ми для дітей. А ми для того тут є, щоб
проконтролювати цей процес.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Я вважаю, що цей процес неконтрольований. Потрібно, щоб бюджетна
комісія перевірила, а тоді ми виділяли кошти. Ну, так відноситися, як Ялина
Олександрівна (Котяш), ні на які запити вона не дає відповіді, ні на які
папери вона не дає відповіді. Хто проконтролює гроші, так як з
будинкоуправління вигнали голову бюджетної комісії з перевірки.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
По діючому об’єкті ДНЗ №5 є наявна проектно-кошторисна
документація, яка пройшла експертизу, наголошую, державну експертизу
відповідно до державних будівельних норм. На кожному акті виконаних
робіт є підпис і печатка офіційно найнятого замовником фахівця
держтехнагляду. Щодо того, що невідомо, хто виконує роботи. Роботи
виконує КП «Будинкоуправління», яке перебуває на загальній системі

оподаткування. Всі матеріали закупляє у офіційних виробників даних
матеріалів, які перебувають на загальній системі оподаткування. Можете
взяти і перевірити, ніхто нічого не ховає. Якщо взяти вартість робіт по
державних розцінках, то ви не наймете жодного працівника за ці кошти тому,
що дуже занижені розцінки. Тому, що зараз з квадратного метра виконання
такого утеплення ми платники податку платимо 95 гривень, ринкова ціна
набагато більша.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, поступила пропозиція щодо вилучення з проекту
рішення суми 52 тисячі гривень на утеплення фасаду ДНЗ №5. Прошу
голосувати за дану пропозицію.
ВИРІШИЛИ: пропозицію не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-1, «проти» - 10, «утримались» - 11
ВИСТУПИЛИ: Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович (Микульський), у мене питання до Ірини
Степанівни (Велика). Додаток №5, благоустрій міст, сіл, селищ. До
фінансування трактора 28 000 гривень, це що?
Велика І.С. – начальник фінансово-економічного відділу.
Це до 170 000 гривень, що було затверджено на придбання трактора,
добавляємо ще 28000 гривень і вносимо зміни: слово «Булат» видаляємо.
Буде просто придбання трактора.
Микульський Б.М. – міський голова.
Три місяці по «Прозоро» ми не могли купити цього трактора. Не
надійшло жодної пропозиції.
Велика І.С. – начальник фінансово-економічного відділу.
Ще по додатку №5 можу сказати, що ті кошти, які зекономив
«Міськводоканал» - 41113грн. по вул. Артеменка, та 68250грн. по
вул.Грушевського. То їх перерозподіляємо 69400грн. на капітальний ремонт
адмінприміщення по вул.Комунальна, 7 та 39963грн. на придбання насосів.
Ми не направляємо зараз кошти, а це їде з економії коштів.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
По адмінприміщенню по вул.Комунальна,7, проектно-кошторисна
документація
–
наявність
експертизи,
експертного
висновку
«Укрінвестекспертизи».
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
До 300 тисяч гривень не передбачається наявність експертизи.

Столярець С.В. – депутат міської ради.
Це вирішує замовник. Замовником буде Дубровицька міська рада, так
як вона є власником даного приміщення. Скажіть, є чи немає?
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Сергій Васильович (Столярець), за що ви так не любите
«Міськводоканал». Як на «Будинкоуправління», каже, дай, як на водоканал,
то не потрібно.
Микульський Б.М. – міський голова.
Сергій Васильович (Столярець), по експертизі вам вже відповіли.
Шум в залі.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Ще пропоную внести зміни до проекту рішення, включити
12600гривень для КП «Будинкоуправління». Оскільки ми внесли зміни у
програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на
2016 рік, добавивши ці кошти.
Микульський Б.М. – міський голова.
Поступила пропозиція від Столярця Сергія Васильовича про
включення у проект рішення 12600грн. для КП «Будинкоуправління» для
покриття витрат на придбання запчастин до бульдозера. Прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 1
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №221 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 1
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 14 липня
2016 року № 185 «Про встановлення місцевих податків і зборів на
території м.Дубровиця».
Доповідав: Годунко М.М. – секретар міської ради.
Проект рішення вам розданий, це було зауваження фіскальної служби,
ми привели у відповідність до закону, прошу підтримати.

Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №222 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
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, громадяни звернулися щодо
оформлення земельних ділянок, які перебувають у них в користуванні. До
проекту доданий додаток, комісія з питань земельних відносин та охорони
довкілля погодила даний проект рішення.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання будуть? Проект рішення розданий, прошу проголосувати за
даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №223 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу СП «Дубровицький коопунівермаг»
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність шляхом викупу в м.Дубровиця. вул.1000-ліття
Дубровиці,4.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Власники
об’єктів
нерухомого
майна
СП
«Дубровицький
коопунівермаг» звернулися щодо оформлення земельної ділянки, на якій
перебувають об’єкти нерухомості. Вони звернулися щодо викупу даної
земельної ділянки. Проект рішення вам розданий. Хочу наголосити, що ми
виносимо дане питання третій раз на сесію. Проїзд біля готелю не включений
у дану земельну ділянку, він загального користування. У СП «Споживач»
дана територія була в постійному користуванні, просто частково вона
вилучалася. Відкинувши проїзд до котельні і до готелю, у них залишилося
747м2. Площа самої будівлі 368м2.

ВИСТУПИЛИ: Краглевич В.В. – депутат міської ради.
На клумбі біля «Споживача» побудований цілий кіоск, а сходи від
кіоску розміщенні на тротуарі. Там людям можна зачепитися за них.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
У мене запитання суто практичне. Місце, земля, де розміщені
контейнери і заїзд до них, знаходяться на їхній території. У
майбутньому це буде як?
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
А зараз на підставі чого знаходяться?
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Якщо це стане їхня приватна територія, то контейнери звідти з’їдуть.
Запитання, де поставлять свої контейнери підприємець Гладкий і Яцковець?
Це проблема і дуже велика проблема. Її буде потрібно комусь вирішувати.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, є представник, керівник Галина Володимирівна
(Дашук), яка відповість на ваші питання.
Дашук Г.В. – директор СП «Дубровицький коопунівермаг».
Я хочу внести ясність депутатам, що на цю землю у нас документи вже
є. Вони з 1997 року, це державний акт на право постійного земельного
користування із визначено земельною ділянкою. Цей документ на сьогодні
ми маємо прив’язати до системи державних координат. На що я вимушена
подавати. Якщо я не подам, то я не виконаю свої прями обов’язки керівника.
Тому, що я ішла б у невідповідності до Земельного Кодексу. Я це мушу
робити. Сергій Васильович (Столярець), там, де знаходяться сміттєві баки, ця
земельна ділянка у нашій власності і вже закріплена за нами. Вибачаюся, не у
власності, а в користуванні. Але підставою забрати дану земельну ділянку
може бути тільки наша відмова. Вона закріплена уже. Я тут не бачу інших
питань.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
У нас питання було тільки одне, що ви поставили тимчасову споруду
самовільно і без дозволу, без погодження.
Дашук Г.В. – директор СП «Дубровицький коопунівермаг».
Вибачаюся, не самовільно, підставою для встановлення тимчасових
споруд є паспорт прив’язки.

Бабан В.В. – депутат міської ради.
А дозвіл виконкому де?
Дашук Г.В. – директор СП «Дубровицький коопунівермаг».
Остаточний документ це паспорт прив’язки. Всі митарства до паспорта
прив’язки уже пройдені.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Правильно, ви спочатку поставили, а потім оформили.
Шум в залі.
Дашук Г.В. – директор СП «Дубровицький коопунівермаг».
Ви хочете сказати, що паспорт прив’язки був виданий з порушенням
процедури?
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Паспорт прив’язки робиться по землі, там взагалі немає ніяких питань.
У архітектора немає жодної причини відмовити вам. Але ви знаходитеся на
території Дубровиці і ви маєте благоустрій міста погоджувати з виконкомом.
А ви спочатку поставили, а потім почали погоджувати. У нас все виходить
якось не так. добре, що ви домовилися і виконком дав вам дозвіл. А якщо б
не дав, що ви робили б?
Дашук Г.В. – директор СП «Дубровицький коопунівермаг».
Я вам хочу сказати, що це було звернення, коли був виконком
попередній. Не в цьому році, це ще було в минулому році в літній період. І це
погодження було.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
У подальшому ви плануєте продавати цю земельну ділянку
приміщення.

і це

Дашук Г.В. – директор СП «Дубровицький коопунівермаг».
Ні, ми не плануємо її продавати, ми плануємо купити.
Шум в залі.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Я хотів би наголосити, щоб міський голова разом з користувачем
узгодили це питання про розміщення у майбутньому майданчика під
контейнери. Чому, тому якщо буде власник на землю, а власник може
змінитися п’ять раз на рік, то він скаже забирайте своє і ідіть. Це велика
проблема у центрі міста, неважливо, хто тут буде сидіти. Можливо
«Споживач» піде на компроміс і відмовиться від того клаптика, щоб

забезпечити до нього заїзд і ту смужку, де вони розміщені. Де їх подіти?
Виходить, що Гладкий поставить у парку, Яцковець поставить у парку.
Дашук Г.В. – директор СП «Дубровицький коопунівермаг».
А їх не можна поставити тут в місті біля магазину «Лілія», біля
торгових приміщень.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Галина Володимирівна (Дашук), ви ще не отримали рішення, а вже
починаєте виганяти. Ви розумієте, як ви самі себе топите. Тут любий депутат
після ваших слів може рішення поміняти. Це запитання дуже не коректне.
Якщо депутати проголосують, ви завтра скажете: забирайте контейнери.
Яким чином ми можемо юридично вирішити дане питання?
Шум в залі.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Юридично два шляхи: перший - користувач офіційно відмовляється від
частини земельної ділянки, ми приймаємо рішення про припинення, другий
шлях, якщо вони викуплять, то на частину земельної ділянки заключити
договір сервітутного використання щодо розміщення контейнерів.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Перший варіант надійніший.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Галина Володимирівна (Дашук), я думаю, що ви зрозуміли: у вас є свої
інтереси, у міста свої інтереси. У центрі міста сміттєві баки ми не будемо
ставити. Там як не як вони сховані. Хочете ви цього чи не хочете, але нам з
вами потрібно погодити подальше використання цієї невеличкої території.
Більше зауважень немає? Нас цікавить тільки земельна ділянка для
розміщення сміттєвих баків. У порядок денний це питання включено, ми за
нього повинні проголосувати, і за результатами голосування побачимо, як
нам діяти. Проект рішення розданий, прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-5, «проти» - 0, «утримались» - 17

Микульський Б.М. – міський голова.
Галина Володимирівна (Дашук), у понеділок ви приходите, ми з вами
розмовляємо, якусь відповідну тактику приймаємо щодо збереження цієї
ділянки землі, де розміщенні сміттєві баки. І на наступній сесій, я думаю, що
депутати 100% проголосують «за».
Дашук Г.В. – директор СП «Дубровицький коопунівермаг».
А можна попросити, щоб і Сергій Васильович (Столярець) підійшов у
понеділок.
Микульський Б.М. – міський голова.
У понеділок будемо думати, як все законодавчо оформити, компроміс
знайдемо. І Сергій Васильович (Столярень) зайде, всі, кого потрібно, зайдуть
і будемо розмовляти з вами. Дякую.
Наступне 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.
Проект рішення вам роздано, це питання розглядалося на комісії з
питань земельних відносин та охорони довкілля, комісія погодила даний
проект рішення.
ВИСТУПИЛИ: Іванов В.Я. – депутат міської ради.
Це вже третій раз виноситься дане питання. Всі вже знають даний
об’єкт 44 сотих, під’їзду туди немає. Комісія з питань земельних відносин та
охорони довкілля погодила даний проект рішення.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Володимир Якович (Іванов) – відповідальна людина. Він сам виїжджає
по всіх питаннях і вивчає. Я ще раз повторюю, ми нікому не нав’язуємо, як
голосувати. Депутати повинні голосувати так, як вони вважають за потрібне.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Говорили, що будуть модернізувати пекарню. Пекарні не стало, там
шанхай зробили і все. Зараз виробимо документацію, потім він продасть ту
земельну ділянку. Там рахуйте центр Дубровиці, є всі мережі: вода, газ,
світло, каналізація. У Дубровиці на сьогоднішній день від 1тисячі до 2 тисяч
доларів сота землі.

Бабан В.В. – депутат міської ради.
Як туди добратися?
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Ви мені не розказуйте, я будував митницю, я знаю, там є під’їзди.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Було дві точки зору по даному питанню, дане питання включене у
порядок денний. Проект рішення розданий, прошу проголосувати за даний
проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №224 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-16, «проти» - 3, «утримались» - 3
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ОСББ «Геологія» на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність м.
Дубровиця, вул.Нагоранська,6.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Створилося ОСББ по вул.Нагоранській, а так, як це юридична особа,
вони мають право на оформлення у користування земельної ділянки
прибудинкової території. Є проект рішення, де вказана площа. У кого будуть
запитання?
Микульський Б.М. – міський голова.
Я думаю, запитань не буде? Не буде, тоді прошу проголосувати за
даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №225 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, яка буде виставлятися на земельні
торги.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.

Це вул.Артеменка, багатоповерхівка. Ми надавали дозвіл на розробку
плану детального планування, але потрібно ще зробити проект відведення
даної земельної ділянки.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає? Проект рішення розданий, прошу проголосувати за
даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №226 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-17, «проти» - 0, «утримались» - 5
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне 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.
Це громадяни, які оформляли земельні ділянки під існуючими
будівлями. Це потрібно технічно затвердити дані проекти і передати їм у
власність. Додаток у вас є, ви бачите кожного адресу, є технічна
документація.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ще раз повторюю, що це старі будівлі. Бо ходять деякі депутати і
говорять, що Микульський продає землю. Хоча всі депутати знають, що
жодної ділянки землі за десять місяців виділено не було. Отже, проект
рішення розданий, прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і
в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №227 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне 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.
Це ділянки, на які робилася технічна документація по встановленню,
відновленню меж земельних ділянок. Людина звернулася, і ми передаємо, бо
вона власник об’єкту нерухомості. Це також старі забудови.

Микульський Б.М. – міський голова.
Катерина Данилівна (Пшенична), ще раз попрошу завжди
наголошувати для преси, для громадськості, коли стара забудова. Бо воно
так звучить, ніби ми даємо комусь зараз земельну ділянку. Проект рішення
розданий, прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в
цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №228 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 21.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це мебельна фабрика. Рішенням їм було надано дозвіл на розробку
проекту землеустрою щодо передачі в оренду. Проект був зроблений, але до
кінця не доведений. Частина будівель вже продана, і до нас зверталися
власники, ті хто купили об’єкти нерухомого майна, щодо передачі земельних
ділянок їм. А ми не можемо їм зробити тому, що на дану територію не
оформлено право на комунальну власність. Не затверджувався проект
землеустрою. І зараз ми затверджуємо проект землеустрою, оформляємо
право комунальної власності на дану територію, і тоді будемо здійснювати
поділ для кожного землекористувача.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає? Проект рішення розданий, прошу проголосувати за
даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №229 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду по вул. Колодязьна, 39 в м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це приватний будинок, власник іноземець, який не має права на
приватизацію даної земельної ділянки, тому звернувся щодо отримання її в
оренду. Розробив проект землеустрою, зараз ми його затверджуємо і
заключимо договір оренди.

Микульський Б.М. – міський голова.
Уродженець Дубровиці, який виїхав за кордон. Проект рішення
розданий, прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в
цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №230 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в постійне користування Дубровицькій районній раді
по вул. Шевченка, 60.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це будівля районної ради «Червоний хрест». Залишилося затвердити
проект і передати їм земельну ділянку у постійне користування. На комісії з
питань земельних відносин та охорони довкілля ми обговорили і внесли
зміни, які потрібно внести у проект рішення, вставити пункт: передати
Дубровицькій
районній раді у постійне користування земельну ділянку,
кадастровий номер 5621810100:01:003:0309, площею 0,0444 га в м.
Дубровиця, вул. Шевченка, 60 (03.01) (для будівництва та обслуговування
будівель органів державної влади та місцевого самоврядування (для
обслуговування будівлі районної організації «Червоного хреста»)) він буде
другий. А той, що був другий, стане третім, а той, що був третій, стане
четвертим.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання будуть від депутатів?
ВИСТУПИВ: Бабан В.В. – депутат міської ради.
Це будівля біля стоматполіклініки. Ми говорили з Богданом
Михайловичем (Микульський), що люди протестують, бо там є їхні
сарайчики. Питання в іншому, що мабуть хай її продають, бо вона
розвалиться, скоро вона упаде. Робити щось потрібно. Ми мусимо щось
робити. Хай районна рада продасть, це краще, ніж якусь дитину приб’є, бо
там дуже аварійний стан.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Вчора стосовно цього питання приходили жителі будинку №60 і вони
були дуже обурені, що забирають їхню територію. Там у них добудовані свої
сарайчики. Вони просять, щоб депутати обдумали дане рішення.

Бабан В.В. – депутат міської ради.
А яка їх пропозиція?
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Забрати частину землі. Я не знаю, яким чином, вони просто хочуть,
щоб їхні сарайчики залишилися.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Проект рішення розданий, прошу проголосувати за даний проект
рішення із доповненнями та змінами за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №231 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 0, «утримались» - 3
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки шляхом викупу в м. Дубровиця, вул. Нова, 15.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це проект землеустрою Протасавицького. Проект рішення у вас є.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання будуть? Проект рішення розданий, прошу проголосувати за
даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №232 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-20, «проти» - 0, «утримались» - 2
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення експертної
грошової оцінки земельної ділянки в м. Дубровиця, вул.
Воробинська,177.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Звернувся власник об’єкту нерухомості, це кафе «Зустріч». А так як
ділянка вже чітко визначена і є право комунальної власності, то власник
об’єкту нерухомості має наміри викупити дану земельну ділянку.

Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання? Проект рішення розданий,
проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.

прошу

ВИРІШИЛИ: рішення №233 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення експертної
грошової оцінки земельної ділянки в м. Дубровиця, вул. Миру,4.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Так само об’єкт нерухомості був проданий, є нові власники, вони
звернулися щодо оформлення даної території шляхом викупу.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання будуть? Проект рішення розданий, прошу проголосувати за
даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №234 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення експертної
грошової оцінки земельної ділянки в м. Дубровиця, вул. Нова, 15.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це ділянка Протосавицького, ми затвердили проект на цю земельну
ділянку, а тепер, щоб її продати, потрібно провести експертну грошову
оцінку.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання будуть? Проект рішення розданий, прошу проголосувати за
даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №235 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 0, «утримались» - 3
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.

СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки гр. Карпець Н.М. по вул.
Нагоранська, 7 в м. Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Ми давали дозвіл, зроблена експертна грошова оцінка. Є проект
рішення, звіт, вартість, умови продажу. Комісія з питань земельних відносин
та охорони довкілля підтримала даний проект рішення.
Микульський Б.М. – міський голова.
Проект рішення розданий, прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №236 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки гр. Столярець Т.М. по вул.
Залізнична, 30 в м. Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Аналогічне рішення, провели експерту оцінку, є звіт, встановлена
вартість, умови продажу. Проект рішення вам розданий.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає більше? Проект рішення розданий,
проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.

прошу

ВИРІШИЛИ: рішення №237 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «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 продаж земельної ділянки гр. Петрушко О.М. по вул.
Поштова, 9 в м. Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це в черговий раз виносимо це питання на сесію міської ради, потреби
розповідати, я думаю, немає. Комісія з питань земельних відносин та
охорони довкілля підтримала даний проект рішення.

Микульський Б.М. – міський голова.
Проект рішення розданий, прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИСТУПИЛИ: Краглевич О.В. – секретар виконавчого комітету.
Я хочу сказати одне слово. Я, як була депутатом минуле скликання, ми
цю земельну ділянку перемірювали і саме ці сміттєві контейнери стоять на
території Петрушка. Ніхто ж не пішов з земельної комісії, не переміряв. Я
взяла рулетку і пішла.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Там, по-перше, була незаконно продана котельня. Сам керівник для
себе викупив усі котельні в місті. Магазин і котельня. Котельня діюча, по
всіх нормах там не можна було продавати. Районна рада пішла не хочу
казати на що і як. Але керівник підставив і районну раду, і всіх керівників,
він викупив усі котельні в місті.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Віктор Васильович (Краглевич), те, що він викупив, то це вже його
власність. Ми на це не можемо вплинути.
Шум в залі.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Навіть я ходив ще минулого скликання, там до цього часу конкретно не
винесено межі.
Шум в залі.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Ще раз хочу зауважити щодо території. Територія була визначена ще у
2012 році. У 2014 році затвердили і оформили право комунальної власності
на дану територію і дали дозвіл на проведення експертної оцінки.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Це питання вивчено досконально, і кожен депутат має свою думку,
прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-12, «проти» - 3, «утримались» - 7

Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки підприємству
райспоживспілки «Дубровицьке ОПГХ» по вул. Воробинська,18 в
м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це земельна ділянка, яка знаходиться під рестораном «Горинь». Є
проект, розробили експертну оцінку. Є у вас проект рішення, вартість і умови
продажу.
Микульський Б.М. – міський голова.
Комісія з питань земельних відносин та охорони довкілля підтримала
даний проект рішення. Прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №238 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-20, «проти» - 0, «утримались» - 2
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки підприємству
райспоживспілки «Дубровицьке ОПГХ» по вул. Воробинська, 23 в
м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це аналогічне рішення попередньому. Вулиця Воробинська, 23, це там,
де колись було кафе «Чайка», ззаді склади знаходяться райспоживспілки,
заїзд від церкви. Так само проект був, затвердили, дали дозвіл, провели
експертну оцінку, вартість і умови продажу у вас вказані у проекті. Це склади
і під’їзд до них.
Микульський Б.М. – міський голова.
Проект рішення розданий, прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №239 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-20, «проти» - 0, «утримались» - 2
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.

СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки підприємству
райспоживспілки «Дубровицьке ОПГХ» по вул. Макарівська, 3 в
м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Аналогічне рішення попередньому. Це кафе «Юність». Ціна, умови
продажу в проекті рішення є.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання є? Проект рішення розданий, прошу проголосувати за даний
проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №240 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-16, «проти» - 0, «утримались» - 6
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки підприємству
райспоживспілки «Дубровицьке ОПГХ» по вул. Набережна,2а в
м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це склади біля ковбасного цеху.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання є?
Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
А водонапірна башта то їхня, чи чия?
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Ні, не їхня, а КП «Водоканалу».
Микульський Б.М. – міський голова.
Водонапірна башта не їх, проект рішення розданий,
проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №241 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 0, «утримались» - 3
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.

прошу

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 14 липня
2016 №199 «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.
Це технічна помилка. У рішенні не було вказано класифікатор за
рахунок яких земель вона відводиться. На комісії ми також внесли зміни до
проекту рішення, слова «земель запасу громадської забудови на території
Дубровицької міської ради» замінити на слова «земель житлової та
громадської забудови, що перебувають у їх користуванні на території
Дубровицької міської ради».
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання будуть? Проект рішення розданий, прошу проголосувати за
даний проект рішення за основу і в цілому зі змінами.
ВИРІШИЛИ: рішення №242 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про дозвіл ПФ «Консоль» на поділ земельної ділянки в
м.Дубровиця, вул.Залізнична,7.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Орендар ПФ «Консоль» продав об’єкт нерухомості і тепер власник
об’єкту нерухомості повинен оформити земельну ділянку. Для цього
потрібно, щоб ПФ «Консоль» відмовився від частини землі. Для відмови
частини землі потрібно зробити поділ земельної ділянки.
Микульський Б.М. – міський голова.
Проект рішення розданий, прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №243 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про дозвіл на внесення змін до технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) в м.Дубровиця, вул. Крива,25.

Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це приватна земельна ділянка, державний акт було зроблено давно, але
коли суміжні землекористувачі почали розробляти документацію, виявилося,
що у попереднього власника трошки різниця в промірах. І власник земельної
ділянки звернувся, щоб дали йому дозвіл про внесення змін до даної
документації.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання є? Проект рішення розданий, прошу проголосувати за даний
проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №244 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про визначення земельної ділянки для опрацювання
можливості продажу її (або права оренди на неї) на земельних торгах.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Є проект рішення, визначили земельну ділянку, яку можливо виставити
на торги щодо продажу права оренди. Це земельна ділянка, як ми говоримо,
біля колишнього кінотеатру «Зміна». Є пропозиція внести до переліку.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання немає? Проект рішення розданий, прошу проголосувати за
даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №245 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про припинення права постійного користування
земельними ділянками в межах м. Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
«Дубровицярайагробуд»
звернувся
про
припинення
права
користування земельними ділянками. Проект рішення у вас є. Це ті ділянки,
на яких знаходиться нерухомість, яку він передав у комунальну власність.
Так як нерухомість передали у комунальну власність, то він відмовляється

від права користування земельними ділянками. Це добровільна відмова, і ми
приймаємо.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання немає? Проект рішення розданий, прошу проголосувати за
даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №246 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття у комунальну власність
територіальної громади м.Дубровиця земельних ділянок.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це ті земельні паї, що відсудили. Це вже останній етап. Приймаємо у
комунальну власність. Проект рішення у вас є. Комісія з питань земельних
відносин та охорони довкілля підтримала даний проект рішення.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання є? Проект рішення розданий, прошу проголосувати за даний
проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №247 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку детального плану
території.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це власники земельних ділянок, які хочуть змінити цільове
призначення. Для того, щоб змінити цільове призначення, потрібно
розробити план детального планування. У вас є проект рішення, там вказані
прізвища.
Одне, що хочу, щоб внесли зміни у кадастровий номер
56218101:01:005:0356
замінити
на
5621810100:01:005:0356
та
56218101:01:001:0276 замінити на 5621810100:01:001:0276.
Микульський Б.М. – міський голова.
Проект рішення розданий, прошу проголосувати за даний проект
рішення зі змінами за основу і в цілому.

ВИРІШИЛИ: рішення №248 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-14, «проти» - 0, «утримались» - 8
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку детального плану
території гр. Краську М.В.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект розглядався на комісії з питань земельних відносин та охорони
довкілля, однозначного рішення не було прийнято. На розгляд депутатів. Я
думаю, розповідати мені щось або додати щось інше немає потреби, бо це
питання вивчалося не один раз.
Микульський Б.М. – міський голова.
Суть ясна, всі знають цю проблему, прошу депутатам визначатися.
ВИСТУПИЛИ: Бабан В.В. – депутат міської ради.
Ми всі знаємо, як цю землю виділяли. Але наскільки відомо мені, там
хочуть зараз щось будувати. З міста Рівного хочуть якесь котеджне містечко.
Забрати ми цю землю не зможемо, якби ми не ставилися до Краська, назад
ми цю землю не заберемо. Від того, що там буде рости лоза і повзатимуть
вужі, ми також не виграємо. Ми з Богданом Михайловичем (Микульським)
говорили, і умова така, я точно ставлю всім одинакові умови, як Колоді, так
всім: хочете землю, зробіть щось для міста. Умова була від 50 до 100 тисяч
гривень на благоустрій міста.
Шум в залі.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Там 1,4 га., по 10 сотих це 14 ділянок. Нехай він собі одну ділянку бере,
а від решти відмовляється.
Шум в залі.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Ніхто ні від чого не відмовиться. Віктор Васильович (Краглевич), я
чудово розумію вашу позицію, але це буде стояти. І якщо ми затримаємо ще
на півроку, інвестор взагалі сюди не прийде, бо вже гроші закінчуються у
людей. Приходить інвестор, будується, будуються комунікації. Я так бачу. Я
маю свою думку, а ви свою. Нехай депутати вирішують.
Шум в залі.

Микульський Б.М. – міський голова.
Я думаю, це питання всім ясно, прошу депутатів визначатися. Проект
рішення розданий, прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і
в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-11, «проти» - 1, «утримались» - 10
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Турумкулову М.Т.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення вам розданий. Не знаю, що вам ще сказати. Дане
питання вже вивчене.
Микульський Б.М. – міський голова.
Марія Миколаївна має слово. Коректно і по суті.
ВИСТУПИЛИ: Столярець М.М. – начальник організаційно-правового
відділу.
18 березня 2010 року рішенням Дубровицької міської ради було дано
дозвіл на виготовлення проекту землеустрою. У цьому рішенні в пункті 2
чітко зазначено, що громадянину Турумкулову потрібно виготовити проект
землеустрою, затвердити всю технічну документацію. Він, відповідно
виконуючи всі норми законодавства, почав його виконувати. У нього певний
період не було висновків. Але на сьогоднішній день він подав пакет
документів із трьома висновками на затвердження. На сьогоднішній день
розглядається судова справа, для того, щоб нас не звинувачували у
бездіяльності, ми винесли це питання на розгляд третій раз. Також є стаття
123 Земельного Кодексу, де вказано: «Підставою відмови у затвердженні
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише
його невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до них
нормативно-правових актів».
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Це не стосується рішення депутатів.
Столярець М.М. – начальник організаційно-правового відділу.
Давайте я вам ще один аргумент наведу, чому ми пишемо пояснюючу
записку з таких спірних питань. Пункт 15.6. регламенту міської ради звучить:
«Проекти рішень Ради секретар передає до організаційно – правового

відділу виконавчого апарату Ради для розгляду та встановлення
відповідності його чинному законодавству. Якщо проект рішення відповідає
чинному законодавству, начальник організаційно – правового відділу візує
його, а у випадку невідповідності проекту рішення чинному законодавству —
надає висновок. Після цього проект рішення разом з іншими матеріалами
передається відповідним постійним комісіям для подальшої роботи». Коли я
прийду в суд, що я маю сказати судді. То я зобов’язана як працівник апарату
міської ради довести вам чинність законодавства. Тому я вам написала:
«Враховуючи вищенаведене та судову практику з розгляду подібних спорів
Дубровицька міська рада рекомендує при прийнятті рішення дотримуватись
норм чинного законодавства».
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Чим ми порушили чинне законодавство, що висловили свою думку.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Ні. Дивіться, постійно звучить, що рішення не прийнято. Рішення
повинні або затвердити, або не затвердити.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Як ви нам подаєте, так ми і голосуємо.
Столярець М.М. – начальник організаційно-правового відділу.
Ви утримуєтеся, або не голосуєте. Через це рішення не проходить. Ми
подаємо так, як людина пише заяву.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Нехай прийде офіцер танкових військ, який сидить у Росії.
Столярець М.М. – начальник організаційно-правового відділу.
Ви розумієте, що це у суді не доказ.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Ці суди це тільки тиск на депутатів, щоб прийняли рішення на його
користь. Нічого страшного, хай судиться, це його право.
Микульський Б.М. – міський голова.
Він подав позов 20000,00 грн. моральні збитки.
Столярець М.М. – начальник організаційно-правового відділу.
Ми маємо донести законодавчий рівень цього питання.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.

Ми маємо затвердити або не затвердити проект.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
То ставте правильно проект, за що нам голосувати.
Столярець М.М. – начальник організаційно-правового відділу.
Нам людина написала заяву затвердити проект землеустрою.
Відповідно ми вам і даємо затвердити проект землеустрою.
Микульський Б.М. – міський голова.
Кожен депутат має свою думку і голосує, як вважає за потрібне. Отже,
ставлю на голосування даний проект рішення за основу і в цілому. А Марія
Миколаївна піде з нашими рішеннями у суд і скаже, що депутати або
підтримали або не підтримали даний проект рішення. Тому прошу
проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
Для протоколу, вийшла депутат Петрушко Тамара Василівна.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-3, «проти» - 5, «утримались» - 13
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про результати розгляду депутатського запиту Дубінець
Т.В.
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради (інформація додається).
Для протоколу, зайшла депутат Петрушко Тамара Василівна.
Микульський Б.М. – міський голова.
Для протоколу, вийшла депутат Гладка Лілія Михайлівна по своїх
проблемах. Вона вже голосувати не буде. Проект рішення розданий, прошу
проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №249 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж

земельних ділянок в натурі (на місцевості) в оренду в межах
м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це те питання, що вніс депутат Кузеванов Іван Миколайович. Проект
рішення вам розданий. На комісії з питань земельних відносин та охорони
довкілля дане питання розглядалося, комісія підтримала. Це стара забудова.
Навіть є попереднє рішення про передачу у власність. Але людина вже
використала своє право, то вона не може отримати у власність земельну
ділянку, тому просить надати в оренду.
Микульський Б.М. – міський голова.
Проект рішення розданий, прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №250 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Яцковця П.Л.
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
Депутатський
запит
стосується
завершення
будівництва
каналізаційного колектору діаметром 500мм в районі бувшого льонозаводу,
який уже біля 10 років потребує капітального ремонту (інформація
додається).
Микульський Б.М. – міський голова.
З Драганчуком Миколою Миколайовичем я розмовляв по цьому
питанню, це новообраний голова обласної ради. Драганчук М.М. пообіцяв
нам сприяти. Ми також зверталися і до Яценюка, але відповідь нам прийшла
негативна. Зверталися ми скрізь. Петро Леонідович (Яцковець), я вам кажу,
десь на тому тижні депутати обласної ради сказали, що будуть нам сприяти,
але це поки що на словах. Можливо напишемо ще одне звернення і будемо
просити.
ВИСТУПИЛИ: Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
У мене пропозиція, можливо нехай наші депутати підтримають це
звернення, щоб попросити ще раз, чи давайте я буду збирати підписи людей,
які там проживають. Ви розумієте, коли вітер з півночі, я дихати у дворі не
можу, а де я живу. Я живу за кілометр, а ті люди, що ближче живуть.

Микульський Б.М. – міський голова.
Петро Леонідович (Яцковець), давайте, збирайте підписи.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Давайте зробимо колективне звернення від Дубровицької міської ради і
на Гройсмана, і на всіх.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Петро Леонідович (Яцковець), щоб не перекладати на слідуючи сесії
результати розгляду вашого депутатського запиту, ми підготували відповідь
на ваш запит вже, проект рішення розданий, можете ознайомитися. Якщо є
зміни до проекту, то озвучуйте. У цьому напрямку ми працюємо, бажано
було б зібрати підписи, тому що потрібно піднімати резонанс.
Микульський Б.М. – міський голова.
Проект рішення розданий, звернення ми сформуємо, і бажано задіяти
громадськість. Будемо відправляти всюди, куди можна, колективне
звернення, через депутатів Верховної Ради, через депутатів обласної ради. З
завтрашнього дня сформуємо звернення, уточнимо його і будемо направляти
у всі інстанції. Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в
цілому.
Для протоколу: вийшов депутат Столярець Сергій Васильович.
ВИРІШИЛИ: рішення №251 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-20, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до питання «Різне». Шановні депутати, у нас на сесії
присутні громадяни міста, чи надамо їм слово? Надаємо, голосувати не
будемо. Шановні громадяни, я вас дуже попрошу висловлюватися коректно,
щоб ніхто голос не підвищував. Ви ж бачите, що у нас є різні погляди на різні
питання, але сесія пройшла дуже коректно, голосував хто як хотів. Ви
прийшли, було б не коректно вам відмовити у слові, тому прошу.
ВИСТУПИЛИ: Грицюк З.О. – громадянка міста (пенсіонер).
Шановний міський голова, шановні депутати, ми мешканці будинку
№26 по вулиці Артеменка дуже просимо вислухати наше таке болюче
питання. Років 20 тому, навіть більше як 20 років тому біля нашого будинку
була така ніби як незаймана територія. Там по суті був смітник. Ми найняли
техніку, розчистили, розрівняли собі. Це був не самозахват, це була
невикористана нікому непотрібна територія. Ми вже більше двадцяти років
там ведемо невеличке господарство, тримаємо хто качку, хто курку.
Посадили дерева, кущі. Там нікому від цього немає біди. Мешканці нашого

будинку не сварливі, ми за двадцять років жодного разу не зверталися до
міської ради, ні до міліції, у якісь виконавчі органи, ми жили собі тихим
життям. Поки не втрутилася у наше спокійне життя депутат міської ради
Петрушко Тамара Василівна. Вона на весні нас повідомила, що їй міська рада
надала земельну ділянку під будівництво (забудову). Визивали ми тоді
міського голову, і Петрушко Тамара Василівна дала нам слово, що вона не
буде займати нашу ділянку, а собі вона забере ту, де вона також має собі
сарайчик, як у нас. Пройшов деякий час, можливо, місяць тому вона
приходить, забивають їй колочки, і відводять земельну ділянку під забудову
на тій ділянці, де мій сарай стоїть, Люліч там три сарайчики стоїть. Це дуже
всіх зачіпає, ми більше двадцяти років цим користуємося. Ми писали заяву,
зверталися всі до міської ради, щоб нам виділили по тій мізерній каплі землі.
У нас дуже багато пільговиків. Там є три чи чотири чоловіки, які були в зоні
АТО, афганці, ми також маємо пільги. Ми зверталися, щоб нам виділили той
кусок землі. Але чомусь депутати міської ради проголосували за Петрушко
Тамару Василівну. Ми не проти, щоб їй надали земельну ділянку, будь ласка,
але невже таким шляхом, щоб всім завдавати такої шкоди. Ми дуже просимо
всіх звернути на це увагу, допоможіть нам. Ми не прийшли сваритися. Невже
на території Дубровицької міської ради немає земельної ділянки в іншому
місті. У неї є також такий сарайчик, нехай там їй нададуть ту земельну
ділянку. Чи потрібно іти у депутати, щоб виділили земельну ділянку, чи як.
Якщо можна, то мене доповнить Люліч Тамара Михайлівна.
Люліч Т.М. – громадянка міста.
Я народилася і виросла у Дубровиці. Я тут прожила, законів не
порушувала. Але завдяки нашому депутату, Петрушко Тамари Василівни,
мене знають всі наряди міліції, мене знає виконавча служба, мене знають
суди. До мене постійно приходить додому наш шановний депутат, чого не
можна було мирно вирішити цієї проблеми, з партії «ВОЛЯ» з нарядом
міліції, у мене вдома я і моя сімдесятирічна мама, пропонують щоб я забрала
свої будівельні матеріали. Будівельні матеріали у мене там лежать, коли
зносили нашу хату, я вже і сама не пам’ятаю, скільки вони там лежать. У нас
постійно розгоряється з депутатом Петрушко Тамарою Василівною конфлікт.
То вона привезла будівельні матеріали, почала городитися, знову був приїзд
міліції. Я ж не можу на другий поверх закидати картоплю, привожу
картоплю – на мене наряд міліції, бо то їхня земля, вони знають закони, бо
вони з Києва, так сказав її чоловік. Вибачте, а де наша земля, де моя земля.
Вибачте, моя мама родилася у Дубровиці, вона учасник війни. Вона свій
будинок два рази відбудовувала. Вибачте, вона спала з батьком на соломі і
їла картоплю з ропою, навіть не з тюлькою. Тепер нас виселили з хати, як
вона тепер може дивитися на те наше круте будівництво, яке іде на тій землі,
де стояла наша хата. Все, що можна було, ми перенесли туди і побудували
сарай, нам потрібно якось виживати. За рахунок того сараю я вивчила двох
дітей, і ми живемо за рахунок того сараю. Можливо депутати проголосують,
щоб і нам щось надати. Чому можна було на нашому місті, ми не проти. Коли

була комісія на чолі з Микульським Богданом Михайловичем, ніхто не
вийшов і не сказав: дайте нам, жінка афганця, син атовець, ніхто не сказав:
дайте нам, ми всі не проти, дайте їй, але хай нас не чіпає наш депутат
Петрушко Тамара Василівна. Чого можна було виділити таким голосуванням
там, де розміщені наші сараї. Як нам жити? Вибачте, коли був приїзд міліції,
у моєї мами був гіпертонічний криз, їй стало погано, на що наш депутат
Петрушко Тамара Василівна сказала, що ви робите концерт. Але у мене є
довідка з лікарні.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ми вас зрозуміли. Ми виїжджали пару разів. Виїхали перший раз, все
домовилися, ми вважали, що все затихло. Потім одна сторона міняє свою
думку, через деякий час ми знову зустрічаємося, знову знайшли певні
погодження. Ті домовленості, що у нас були, вони порушувалися однією
стороною. Я не хочу зараз називати, якою стороною. Зараз справа передана
до суду.
Люліч Т.М. – громадянка міста.
Ці кошти, що я трачу на позовні заяви на суд, я могла би потрати на
своє лікування чи лікування своєї дитини. А тепер я маю суди. Мене знає вся
міліція на чолі з начальником штабу.
Петрушко Т.В. – депутат міської ради.
У суд ви ж подали.
Люліч Т.М. – громадянка міста.
Так, за скасування рішення сесії. Чого без присутності громади було
висунуто це питання? Чого?
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Ми ж не будемо по кожній ділянці громаду збирати.
Шум в залі.
Петрушко Т.В. – депутат міської ради.
По перше, коли приїхала на місце комісія і я дала слово, що поміняю
одну земельну ділянку на іншу, я вже була занесена у земельний реєстр. І я
не знала, коли я прийшла на другий поверх до Сімаченка, він сказав, що з
земельного реєстру людину вже не можна дістати, вибачте мене. Це означає,
що я маю писати відмову, відмовляйся від земельної ділянки, тоді питання
стоїть так, чи надали б мені іншу земельну ділянку. Як можна було б
зробити, якщо у земельному реєстрі вже була, плюс потрачені гроші. Коли я
зайшла в кадастрове і кажу, дайте мені ту земельну ділянку, де мій гараж,
мені сказали, як ми будемо різати земельну ділянку, коли вони розбиті по
вісім з чимось сотих. Вони на мене дивилися великими очима, що я від них

хочу. З першого січня 2015 року земельних ділянок не можна було вже
надавати. А якщо мені відмовитися від цієї, як би ви мені надали земельну
ділянку. У 2014 році мені надали земельну ділянку. А питання за все це стало
ще у 2005 році, коли мені надали дозвіл на будівництво гаража. Після цього
надали штраф, штраф я оскаржила у суді. І сказали: узаконюй землю, бо так
не можна, у тебе самозахват. Значить, у мене самозахват, мені штраф, а
двадцять сараїв – це не самозахват. Питання: чому штраф надали лише мені.
Добре, коли штраф і незаконно, я узаконю законно. Я просила сотку землі на
гараж, але мені відмовили. Сказали у суді, що на гараж не можна, бо по
генеральному плану міста, який Іван Миколайович Кузеванов приніс у суд,
під забудову будинків. Суддя сказала, що пишіть, будь ласка, на будинок. Я
написала на будинок, і у 2014 році за мене депутати проголосували на
будинок. У мене питання до людей: чому вони почали претендувати на цю
землю тільки у 2015 році? Чому тоді, як я воювала за свій гараж, ви не
приєднали свої заяви і не відстоювали разом? Чого такого не було?
Шум в залі.
Кузеванов І.М. – депутат міської ради.
Ситуація, очевидно, зрозуміла, що вже сталося. Є право власності, є
окремий процес. Але питання людей, які мають гаражі, сарайчики, воно не
вирішене. У мене є пропозиція. Оскільки ми почули думки людей, знаємо,
що є проблема, її потрібно вирішити. Давайте зараз, щоб не затягувати
процес, дамо протокольне доручення без голосування сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин підготовити варіанти
пропозицій, як цим людям віднайти можливість забезпечити земельними
ділянками. Умовно кажучи, є та труба недіюча, є генеральний план, можливо
потрібно прийняти детальний план планування території у окремій частині. У
мене є прохання, щоб ми тут довго не говорили, щоб сектор з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин подав пропозиції, як
вони можуть вирішити це питання.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Іван Миколайович (Кузеванов), ми запрошуємо вас, щоб ви разом з
відділом попрацювали.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Тамара Василівна (Петрушко), мене просто заділо за земельний
кадастр. Коли вона розказувала, вона трохи лукавила. Коли заносять у
земельний кадастр, обозначається ділянка, а не власник. Власник об
означається, коли приймається рішення про затвердження. Це та сама
ситуація, що по Турункулову була. Ділянка була в земельному кадастрі, вона

й залишилася б, але на той час могла бути можливість зміни земельної
ділянки, відмінити те рішення і прийняти нове. Такий компроміс ми
пропонували.
Шум в залі.
Буткевич М.Г. – громадянка міста.
У мене шестеро в сім’ї. Двокімнатна квартира. Діти були на квартирі,
стали платити дуже багато за квартиру, змушені були повернутися до мене у
квартиру, і зараз буде сьома дитина. Подала, щоб була земельна ділянка, їй у
цьому відмовили. Вона молодий спеціаліст, працює в училищі. Двоє діток,
зараз буде третє, живуть зі мною, і ще хочуть сарайчика забрати. З чого я їх
прокормлю.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ви знаєте, що у нас в день стільки приносять тих заяв на землю. Триста
учасників АТО уже є. Ми ще нікому не дали жодної ділянки. Як Іван
Миколайович (Кузеванов) сказав, а покажіть ту землю.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ще раз по цьому питанню. У вас є організаційний комітет по цих
сарайчиках. Приходите до Катерини Данилівни (Пшеничної), працюєте з
нею. Іван Миколайович (Кузеванов) як хоче включитися від депутатського
корпусу, будь-ласка, тим більше, що він дуже добре знає ситуацію.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Оргкомітет є, працюєте з Пшеничною К.Д. по сарайчиках, по землі не
буду нічого говорити.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я вам дякую, вже перейшло всі межі, зустрінемося у понеділок.
Зустрінетеся з Пшеничною К.Д. і поступово прийдемо до якогось рішення.
Шум в залі.
Герасимчук Т.Б. – громадянка міста (пенсіонер).

У мене є пропозиція, я особисто виношу недовіру їй (Петрушко Тамарі
Василівні) як депутату, виключіть її з депутатів.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, розгляд питань порядку денного вичерпаний.
Дякую за роботу. Одинадцяту чергову сесію міської ради сьомого скликання
оголошую закритою.
(Звучить державний гімн України)

Міський голова

Б.Микульський

Секретар ради

М.Годунко

