ПРОТОКОЛ
п’ятнадцятої чергової сесії Дубровицької міської ради
сьомого скликання
16 лютого 2017 року.

м.Дубровиця

Всього депутатів – 26
Присутні на сесії – 24 (список додається);
Відсутні – 2.
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;
Садовський В.Л. – начальник комунальної служби міста;
Лосік Ю.Є.
– директор КП «Ринок».
Виявили бажання бути присутні на сесії:
Петрівська Г.В. – головний редактор ПП «Медіацентр «Полісся».
Пленарне засідання розпочалося о 15год.00хв.
Закінчилось о 16 год. 50 хв.
Протоколи поіменного голосування додаються.
Головуючий на сесії Микульський Богдан Михайлович – міський
голова.
ВИСТУПИВ: Микульський Б.М. – міський голова.
Добрий день, шановні депутати. На п’ятнадцяту чергову сесію міської
ради прибуло 21 депутат, відсутні на дану хвилину 5 депутатів. На сесію
запрошені: заступник міського голови, секретар виконкому, начальники
відділів Дубровицької міської ради, начальник комунальної служби міста
Садовський В.Л., директор КП «Ринок» Лосік Ю.Є. На підставі ст.46 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» п’ятнадцяту 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: Аверін Д.М. – голова комісії,
Дем’янець І.О., Рузяк О.В. – члени комісії.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого ще будуть пропозиції? Немає. Прошу голосувати за лічильну
комісію.
ВИРІШИЛИ: обрати лічильну комісію у складі:
Аверін Д.М. – голова комісії;
Дем’янець І.О. – член комісії;
Рузяк О.В. – член комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
ІІ. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО П’ЯТНАДЦЯТОЇ
ЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ ДУБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного п’ятнадцятої чергової
сесії Дубровиької міської ради сьомого скликання.
Доповідав: Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, вам розданий порядок денний п’ятнадцятої
чергової сесії, з яким ви ознайомлені. Прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу. Шановні депутати, на сесію прибув депутат міської ради
Конончук Геннадій Леонідович. Отже на даний час зареєстровано 22
депутати. Голосуємо за проект порядку денного п’ятнадцятої сесії за основу.
ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-23, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого є зауваження, доповнення до порядку денного?
ВИСТУПИВ: Годунко М.М. – секретар ради.
Пропоную внести зміни до порядку денного: п’яте питання «Про
внесення змін до рішення міської ради від 14 липня 2016 року №185 «Про
встановлення місцевих податків і зборів на території м.Дубровиця»
розглянути другим.

Микульський Б.М. – міський голова.
На сесію прибув депутат міської ради Бабан Василь Володимирович.
Отже, на даний час зареєстровано 23 депутати. Шановні депутати, поступила
пропозиція: п’яте питання порядку денного розглянути другим. Прошу
проголосувати за дану пропозицію.
ВИРІШИЛИ: прийняти зміни до порядку денного.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, прошу проголосувати за порядок денний зі змінами
в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №331 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до розгляду другого питання сесії.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 14 липня
2016 року №185 «Про встановлення місцевих податків і зборів на
території м.Дубровиця».
Доповідала: Столярець М.М. – начальник організаційно-правового
відділу.
Шановний головуючий, шановні депутати, пропонуємо вам проект
рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 14 липня 2016 року
№185 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території
м.Дубровиця»». Ми обговорювали проект рішення на постійних комісіях.
Проект рішення вам розданий, можливо є якісь запитання.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання будуть? Немає. Якщо немає заперечень, то прошу
проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИСТУПИЛИ: Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
У мене прохання по ДОСАФУ. У них сьогодні складна ситуація, 56
тисяч потрібно заплатити за приміщення, це для них дуже тяжко. У мене
прохання окремо проголосувати за ДОСАФ, можливо, 0,5% для них зробимо.
У них дуже тяжке фінансове становище.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
А завтра звернуться всі інші підприємства.
Шум в залі.

Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, прошу хвилину уваги. У тому році був податок на
нерухомість 27 гривень 56 копійок за один квадратний метр, а тепер 28
гривень 80 копійок. Різниця 1 гривня 24 копійки. Зараз важкий фінансовий
стан одно підприємства, другого. Але ви зважте, який фінансовий стан міста.
Ви будете вимагати робити ремонти і так далі. Якщо у нас був акциз, то зараз
відсутній акциз. Якщо у нас було надходження в місяць приблизно 800 тисяч
гривень, то зараз 500 тисяч гривень. Мають ті підприємства ще додатковий
резерв. Я рахую, що спочатку проголосуємо за основу даний проект рішення.
Столярець М.М. – начальник організаційно-правового відділу.
Є 12 стаття Податкового Кодексу, де заборонено встановлювати
індивідуальні податки.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
У нас є також КП «Бдинкоуправління», зараз прийде Сергій
Васильович (Столярець) і також скаже: мені зменшуйте, поки його немає,
потрібно голосувати. А якщо йому зменшуємо, то потрібно зменшувати і КП
«Теплокомуненергії» і так далі, підуть всі підряд. Є пропозиція
проголосувати за проект рішення за основу і в цілому. Не буде інших
пропозицій? Якщо немає інших пропозицій, то прошу голосувати за основу і
в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №332 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-23, «проти» - 0, «утримались» - 1
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету
за 2016 рік.
Доповідала: Велика І.С. – начальник фінансово-економічного відділу
(звіт додається).
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання? Запитань немає.
ВИСТУПИЛИ: Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Я просив неодноразово, щоб наша комісії з бюджетною разом
розглядали ці питання. Бо виходить, що ми відповідаємо, а тут в основному
гроші ідуть на капітальний ремонт садочків і водогонів, каналізації і так
далі. Як були використані кошти, ми не знаємо. Всі начальники комунальних
підприємств знають, наприклад, є проект по каналізації по вул.Грушевського,

він повинен викопати траншею, запросити депутата, можливо два, три
депутати прийшли, побачили. Положив, ми повинні перевірити, який діаметр
труби, де врізано, скільки колодців зроблено. То прохання надалі: нашу
комісію збирати разом з бюджетною.
Микульський Б.М. – міський голова.
Микола Миколайович, якщо дійсно ці комісії так пов’язані і дійсно
виділяються гроші, то потрібно, щоб ці комісії працювали разом.
Годунко М.М. – секретар ради.
Спочатку питання розглядаються на ЖКХ, а потім всі ці питання
розглядаються на бюджетній комісії.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я думаю, що пропозиція слушна, комісія ЖКХ вивчає виконання робіт,
а бюджетна кошти.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Віктор Васильович (Краглевич), ми вас чекали, до речі, на бюджетній
комісії. Ми раді бачити всіх, хто хоче бути присутнім на бюджетній комісії,
приходьте.
Годунко М.М. – секретар ради.
На сайті міської ради завжди публікується, коли яка комісія засідає.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я думаю, Микола Миколайович повинен зайнятися цим питанням,
погоджувати і сприяти, щоб комісії працювали злагоджено. Шановні
депутати, будуть запитання? Якщо немає запитань, то прошу проголосувати
за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №333 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Звіт про роботу комунальної служби міста за 2016 рік.
Доповідав: Садовський В.Л. – начальник комунальної служби міста
(звіт додається).
Микульський Б.М. – міський голова.

Шановні депутати, переходимо до запитань. Я думаю, запитання може
будемо задавати по фракціях, щоб не виступали одні і ті самі. Питань багато,
бо це підприємство виконує дуже великий об’єм роботи, і його роботу видно,
якщо вона робиться, а якщо не робиться – також видно.
ВИСТУПИЛИ: Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
У звіті написано: додатково закуплено п’ять комплектів пристроїв
примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки «лежачі
поліцейські» на суму 28,3 тисячі гривень. А тепер мені поясніть, будь-ласка,
як було оприлюднено у «прозоро» і фактично на яку суму ви договір
заключили.
Садовський В.Л. – начальник комунальної служби міста.
По «прозоро» я точно не пам’ятаю, але, по моєму, 17000 гривень
пройшло по поліцейських. Виграла фірма «Епіцентр», і вони до нас
зателефонували і сказали: якщо хочете свої поліцейські, то ми їх зберемо всі
у м.Рівне, а ваша задача забрати, доставка за ваш рахунок. На п’ять тисяч ми
ще купили до цих поліцейських кріплення. Вони ішли окремо, по окремому
договору і окрема накладна. І ще також були закуплені дорожні знаки.
Микульський Б.М. – міський голова.
Це береться в комплексі, не тільки те, що лежить на землі, а й
кріплення і дорожні знаки.
Садовський В.Л. – начальник комунальної служби міста.
Дорожні знаки також були закуплені через «прозоро».
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Скажіть, будь ласка, було влаштовано водоуловлювачі, загалом на ці
роботи було використано 73,4 тони асфальту, чи що.
Садовський В.Л. – начальник комунальної служби міста.
Так, 73,4 тони асфальту.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
На 107 тисяч гривень.
Садовський В.Л. – начальник комунальної служби міста.
91 тисяча гривень – це асфальт, а 107 тисяч гривень – це робота.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Все разом така сума велика.
Садовський В.Л. – начальник комунальної служби міста.
Так, виходить 198 тисяч гривень.

Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Скажіть мені, яка у вас середня заробітна плата на підприємстві.
Садовський В.Л. – начальник комунальної служби міста.
До трьох тисяч.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Ці дівчата, що прибирають по місту, яка у них середня заробітна плата.
Садовський В.Л. – начальник комунальної служби міста.
У нас в минулому році були переглянуті умови колективного договору,
зроблений додаток до договору, і всі в минулому році отримали матеріальну
допомогу. І так само премію отримують всі по 30% або 40%, як вистачає
коштів.
Микульський Б.М. – міський голова.
Українська Народна Партія, хто бажає виступити, спочатку від фракції,
а потім хто схоче з депутатів.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
На останньому виконкомі було прийнято рішення про зрізання дерев,
вул.Миру,39 там дві туї. Туя, по суті, дорога як дерево, можливо, дочекатися
весни, викопати і пересадити.
Садовський В.Л. – начальник комунальної служби міста.
Там одна суха, а друга – геть один бік обшарпаний. І не так легко
пересадити тую.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
І друге питання у мене, звітувала на виконкомі адмінкомісія, дуже мало
протоколів складається щодо адміністративних правопорушень, маю на увазі
правил благоустрою в місті. Вулиця Спортивна, майже центр міста, два роки
лежить розібраний будинок чи дошки.
Садовський В.Л. – начальник комунальної служби міста.
Я розумію, де це, але з тієї жінки ми нічого не візьмемо.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Можливо, своїми силами прибрати. Трохи в сторону, у місті, виходить,
що вже засмічено. Також хочу подякувати всім працівникам, бо дійсно
дівчата, які прибирають в місті і в холод, і в будь-яку погоду, працюють
гарно. Просто у вас мало людей, щоб забезпечити скрізь чистоту в місті. І у
мене буде пропозиція: включити у проект рішення пункт: активізувати
роботу щодо складання адміністративних протоколів за порушення правил
благоустрою міста.

Микульський Б.М. – міський голова.
Отже, ви оцінюєте роботу позитивно. Так? Дякую.
Годунко В.С. – депутат міської ради.
Я не буду говорити про літо, а скажу про зиму. Ви бачите, що тепер
зима потужна. Європу і весь світ засипало снігом, не оминуло це і наше
місто. Дуже в складних умовах працювала комунальна служба. Не так багато
у них техніки, не так багато людей. Не могли вони в один і той же час
прибрати одночасно до дев’ятої години всі вулиці, хоча намагалися. Я сама
свідок того, що вже у вісім годин наша вулиця прибиралася, сніг відкидався,
хоча раніше не так часто прибиралася ця вулиця. Вони працювали, старалися
і навіть у газеті було зазначено, що, коли 7 січня всі йшли до церкви або
ніжилися у ліжку, то комунальна служба працювала. Так само відзначилася
комунальна служба 14 та 15 січня. Ви пам’ятаєте, який 14 січня ішов сніг,
вони по декілька раз чистили вулиці, навіть по нашій вторинній вулиці вони
разів три проїхали, незважаючи на те, що потрібно в той день було
прибирати стадіон, бо там проходили змагання з міні-футболу. І вони
забезпечили це. І навіть було опитано жителів міста Дубровиця, Оксана
Драган підприємець, зазначила, що на святах гостювала у сусідній області,
там відчули, як пішоходи, всі негаразди сніжної зими, а повернулася в
Дубровицю була приємно здивована, що вулиці міста почищені від снігу.
Віктор Гумен також гостював у Польщі, а коли повернувся, то зазначив
також, що дороги непогано почищені, хоча до Польщі нам далеко. Я вважаю,
що комунальна служба міста добре працювала і справлялася зі своєю
роботою. Визнати роботу доброю.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
На комісії з питань житлово-комунального господарства та транспорту
ми заслуховували звіт, були запитання, отримали відповіді. Що хочу сказати,
оскільки я можу порівняти як було раніше, то зараз набагато краще. Не
тільки один раз у день чистять дороги, а і декілька раз в день. Коли були
похорони Білоуса, все розчищено і на кладовищі прочищено, можна спокійно
було зайти до кладовища. Колектив нормальний, працює, техніка працює. На
сьогоднішній день у наших умовах, я думаю, що нормально спрацювала
комунальна служба, задовільно.
Микульський Б.М. – міський голова.
Віктор Васильович (Краглевич), а пропозиції, побажання.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Більше працювати з людьми, контролювати їх, як вони виконують
роботу.
Задорожний А.Г. – депутат міської ради.

Задоволені роботою, позитивна
поліцейських, коли їх поставите.

оцінка.

Питання

по

лежачих

Садовський В.Л. – начальник комунальної служби міста.
Коли буде погода.
Задорожний А.Г. – депутат міської ради.
Погода, а дороги, в ямку положите, чи що.
Садовський В.Л. – начальник комунальної служби міста.
Ні, в ямку не положимо, там ямок немає. І в нас у цьому році мало
ямок.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Віктор Леонітійович (Садовський) говорить: у мене все є, тільки купить
мені фрезу. Я не знаю, подумаємо разом з вами, зараз грошей немає, а як
будуть гроші. Зараз потрібний сміттєвоз. Можливо, купимо і фрезу. У
минулому році він просив лопату, а тепер хоче фрезу. Фракція Народної
Партії – Микола Миколайович Ляшенко.
Ляшенко М.М. – депутат міської ради.
Зауважень немає, вчасно реагують на всі пропозиції. Я вважаю, що
визнати роботу задовільною.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого ще будуть запитання?
Шум в залі.
Кузеванов І.М. – депутат міської ради.
Було депутатське звернення щодо встановлення знаку обмеження
швидкості на вул. Червоного Хреста у зв’язку з тим, що вузька дорога, ідуть
до стадіону, їдуть до річки.
Садовський В.Л. – начальник комунальної служби міста.
Буде знак. Знак у нас є, поставимо.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я пропустив фракцію «Блок Петра Порошенка «СОЛІДАРНІСТЬ».
Прошу.
Іванов В.Я. – депутат міської ради.

Я вважаю, що така служба як комунальна рідко коли заслуговує
похвали, але сам той факт говорить про те, що зроблено не один крок уперед
у цій службі. Я кожен день встаю о шостій годин і бачу, як дівчата уже з
інструментами працюють. П’ять сантиметрів випало снігу – вся техніка по
місту пішла. І часто приходиться виїжджати вранці, їдеш, а вже немає
ніякого снігу, кучугур, які були в центрі. Я думаю, що комунальна служба в
цьому році працювала задовільно. І навіть самі працівники комунальної
служби говорять, що стільки закуплено техніки, стільки є інструментів, що
нам не працювати, то ми не маємо права. І це приємно слухати від людей, які
працюють просто робочими.
Шум в залі.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Всі ми тут згідні сьогодні, що здвиги є. Які у вас проблеми, які у вас
бачення. Можливо, з депутатського корпусу потрібна допомога.
Садовський В.Л. – начальник комунальної служби міста.
Проблема по вашому участку, це канава по вулиці Березовій. Як її
зробити, до сих пір не знаю. Трактора туди загнати неможливо, він просто не
заїде.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ще будуть запитання? Якщо запитань немає, то проект рішення вам
розданий, прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в
цілому. Вибачте, була пропозиція Андрусенка В.С.
Годунко М.М. – секретар ради.
Пропозиція Андрусенка В.С.: включити у проект рішення пункт 2.5.
«Активізувати роботу щодо складання адміністративних протоколів за
порушення правил благоустрою міста».
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому зі
змінами, запропонованими Андрусенком В.С.
ВИРІШИЛИ: рішення №334 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.

СЛУХАЛИ: Звіт про роботу комунального підприємства «Ринок» за
2016 рік.
Доповідав: Лосік Ю.Є. – директор КП «Ринок» (звіт додається).
Микульський Б.М. – міський голова.
Як будемо задавити питання, я думаю, також спочатку по фракціям,
зліва направо.
ВИСТУПИЛИ: Іванов В.Я. – депутат міської ради.
По ринку зауважень немає. Рахую роботу задовільною.
Ляшенко М.М. – депутат міської ради.
Зауважень немає, робота задовільна.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Юрій Євгенійович (Лосік), скажіть, будь-ласка, з ким із суб’єктів
господарювання заключені договори на прибирання снігу у зимовий період.
Лосік Ю.Є. – директор КП «Ринок».
На прибирання снігу з багатьма заключені договори. В основному з
комунальними підприємствами, хоч я рахую, що саме вигідно на сьогодні
замовляти транспорт у приватного підприємця Голяки. Тому що там трактор
«Маніту», він такий комбінований. Відверто кажучи він і дорогий, але якщо б
я замовляв би три трактор наших, вони не встигають прибрати сніг за три дні,
а він прибирає за один день. І тим паче, що не тільки прибирає, а й вивозить
ковшем. Це не вулиця, що по вулиці пройшов і згорнув, а потрібно ще
вивезти цей сніг, все ж таки два гектари – великий об’єм. Я старався
замовляти транспорт у комунальних підприємствах, але оце останній раз я
замовив у Голяки, як був великий сніг. Ви ж бачили, скільки снігу було в
цьому році. З листопада місяця ішов сніг, я з листопада місяця прибирав
територію.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Раніше останніх двадцять років ринок у Дубровиці був збитковий чи
працював по нулях. Це перший раз я почув, що ринок спрацював з
прибутком у 235 тисяч гривень. Це велика сума, незважаючи на те, що
зменшується кількість підприємців, останні три базари це показали. Завжди
на базарі територія прибрана, сміття після базару також завжди оперативно
прибирають. Я думаю, що ринок і керівник спрацювали задовільно.
Прохання трішки підмарафетити, можливо центральний хід кращим зробити,
щоб лице було гарніше.
Микульський Б.М. – міський голова.
Фракція «Всеукраїнське об’єднання «Свобода». Запитань немає, так.
Бабан В.В. – депутат міської ради.

Юрій Євгенович (Лосік), скажіть, яка там ситуація з туалетом. Там біля
свинячого ринку, на скільки я знаю, кажуть, що там нічого не зробили.
Лосік Ю.Є. – директор КП «Ринок».
Кажуть, ліпше зайти один раз і побачить, ніж десять раз почути.
Зайдіть, подивіться, і вам все стане ясно.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Наступне питання по стихійних місцях. Ви берете там плату.
Лосік Ю.Є. – директор КП «Ринок».
Ні, не беру.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Взагалі по вул. Поштовій ви не берете.
Лосік Ю.Є. – директор КП «Ринок».
Поштова вулиця відноситься до приринкової території. На тій стороні
по вулиці Поштовій я не беру. Через вулицю.
Годунко М.М. – секретар ради.
Як іти до відділу освіти.
Лосік Ю.Є. – директор КП «Ринок».
Так, там я не беру.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Взагалі таке питання до всіх нас, а що відбувається на зупинці.
Лосік Ю.Є. – директор КП «Ринок».
На зупинці я також гроші не беру.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Виходить, що люди, які приїжджають, не мають де стати. Ця стихійна
торгівля, палатки розростаються постійно, ніхто нічого не робить. Ніхто
цього не контролює, воно відбувається саме по собі.
Лосік Ю.Є. – директор КП «Ринок».
Я вибачаюся, на сьогодні великий ринок напівпустий. Просто туди
ніхто не хоче іти.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Це питання не до вас, Юрій Євгенович (Лосік), а до всіх нас і до
міської ради. Чому ті люди стоять, і ми на них не впливаємо. Чому
правоохоронні органи не підключаємо. Літом було дві, три палатка, а зараз

бачите вже заставлено все. Вони справді скажуть: навіщо іти на ринок і
платити, як можна стати на самій зупинці і нічого не платити. Зараз Іван
Миколайович (Кузеванов) добавить ще, бо він писав запит по самому
перехрестю, бо вони вже на дорогу вилазять по вулиці Поштовій. Нам вже
потрібно якісь міри по цьому приймати. І ще у мене одне питання: я думаю,
що по ринку якісь зрушення є, щось робиться, але я думаю було б чесно, щоб
комісія перевірила цю роботу. Жодний керівник не прийде і не скаже, що я
там недопрацював. Щоб була об’єктивна картина. Як у тому році провіряли, і
в цьому році перевірити.
Лосік Ю.Є. – директор КП «Ринок».
Хотів би зауважити, що в минулому році комісія перевіряла, рік назад.
Зачитаю витяг з акту комісії: «Комісія разом з громадськістю міста здійснила
одноразову перевірку надходжень коштів 28 січня 2016 року. Готівковий
дохід за цей день склав 12858 гривень. В цей день ринок приблизно на 25%
не був заповнений продавцями в зв’язку з несприятливими погодними
умовами». Я думаю, що комісія провіряла достеменно ринок. Поширюється
така думка, що є торгових місць тисяча. На мою думку, тисячі немає, менше
тому, що є стара схема розміщення місць. Але нехай буде тисяча, послухайте
12858 гривень зафіксувала комісія з громадськістю. Я думаю, достеменно
перевірили. У мене середнє відвідування ринку підприємцями виходить 750
місць у рік і середня одноденна виручка великого ринку 15440 гривень, на
3000 гривень більше ніж тоді, коли комісія перевіряла. Які можуть бути
питання.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Питання можуть бути в тому, що якби не було, а контроль потрібний.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Фракція «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».
Годунко В.С. – депутат міської ради.
Шановні депутати, я хочу сказати те, що ви пам’ятаєте, коли комісії
працювали, і тут списи ламалася, кого керівниками поставити та чи будуть
працювати. Ви бачите, що Богдан Михайлович (Микульський) маючи
інтуїцію поставив або лишив потрібних людей. Ви бачите як раніше
комунальна служба була, а тепер дивіться, яка робота. Тому, що ведеться
правильна ціленаправлена робота і перевірка роботи, і направленість людей,
люди працюють. Тепер ви бачите ринок також набагато пішов уперед. Ті
недоліки, ті розбазарювання грошей – все це усунуто. Ринок дає все більші
прибутки. Я думаю, що кадрова політика Богдана Михайловича
(Микульського) спрацювала вірно. І я також вважаю, що роботу ринку можна
вважати задовільною або навіть і доброю. А щодо перевірки, якщо є потреба,

будь-ласка, давайте перевіряти, якщо би були якісь недоліки. Коли ми
бачимо, що все добре, та й ще не пройшло року, чи доцільно це робити. Хай
хто хоче – іде перевіряє.
Лосік Ю.Є. – директор КП «Ринок».
Питань немає, кожний четвер, будь ласка.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого ще будуть запитання?
Кузеванов І.М. – депутат міської ради.
У мене до вас питання, Богдан Михайлович (Микульський). В першу
чергу цікавить питання безпеки дорожнього руху, порядок торгівлі мається
на увазі по перехресті вулиць Шевченка і Поштова. Наскільки я пам’ятаю, є
рішення виконавчого комітету про заборону торгівлі по вулиці Шевченка.
Також є напружена ситуація, це порядок торгівлі по вулиці Тисячоліття. У
мене питання: чи якісь заходи вживаються виконавчим комітетом міської
ради, чи не вживаються, плануються чи не плануються.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я дуже дякую, але поки що звітує Лосік. А коли буду звітувати я, то ви
задасте це питання. Я думаю, найближчим часом. Воно буде пов’язано. Бо я
буду звітувати і за ринок, і за комунальну службу. Давайте не будемо
відходити від питання, поки що доповідає Лосік, ми його слухаємо.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Було у минулому році зауваження від підприємців, що перед входом у
центральний ринок постійно стоїть вода. Щось робилося по відводу цієї
води. Можливо, у вас якісь плани.
Лосік Ю.Є. – директор КП «Ринок».
Я пояснював, що робив на ринку і робив на приринковій території.
Скажу відверто: хотів культурно там все зробити. Думав там зробити дренаж,
але частково зроблений, там вже при вході немає води, підсипали, немає
води, але після зими побачимо. Бо дорогу машини розбивають, там скільки
не підсипай, але це дорога, щоб там це була не дорога, я там зробив би,
питань немає. Тільки підсипав – машини їдуть де краща дорога і розбивають.
Тільки почав робити дренаж, не знаю хто, але догадуюсь, визивають поліцію,
що я порушую правила і так далі, і так далі. Я хотів культурно зробити, не
хочете культурно, то нехай буде так. Буду підсипати, а я хотів зробити
культурно дренаж, покласти водостоки, забетонувати, і все зробити, як має
бути. Але там декому не подобається.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ще запитання.

Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
У минулому році у нас по ринку було прийняте рішення №84 по
минулому звіту. І в тому рішенні у нас було написано: скласти фінансовий
план роботи підприємства на 2016 рік. Рішення, яке приймається, воно
повинно бути, раз воно зараз знову заслуховується, доведено до депутатів,
щоб ми були з ним ознайомлені. Скласти фінансовий план роботи
підприємства, як депутат я його не бачу, план розвитку підприємства і
відповіді директора, що він думає робити, як він думає робити. Коли
дивишся візуально на ринок, ідеш як простий громадянин, то здається, що
там нічого і не робиться. А що там покупляли коври, то людям, знаєте, не до
того. Підприємці як жарилися на сонці, як не було там води де попити і
туалет який там зроблений, то він, як то кажуть, не до сучасного вже стану.
Потім потрібно було заключити договори оренди торгових місць на
«малому» ринку. Щоб сказати, що ця робота зроблена, то потрібно було на
сьогоднішній день на це питання запросити все-таки цю комісію, щоб комісія
пішла подивилася, чи є ті договори, як, коли сплачується, чи через банк, чи
вони взагалі платять, і як ця робота пророблена. По виконанню цього
рішення ми не можемо нічого сказати, зроблено воно чи не зроблено, і в
доповіді директора не було озвучено. Також потрібно було щоквартально
надавати виконавчому комітету міської ради баланс. Не знаю чи надавали,
але будемо вірити, що надавали. І саме головне – розробити схему
розташування торгових місць. Значить, цілий рік був, і цю роботу, напевно,
потрібно було проробити.
Лосік Ю.Є. – директор КП «Ринок».
Таїсія Володимирівна (Дубінець), ще 9 березня 2016 року я дав
відповідь на виконавчий комітет, що все це виконано. Ще в березні місяці я
дав графік, коли буде виконано. Довожу до відома, що оплата оренди
торгових місць на «малому» ринку проводиться окремо в банківський день,
тобто всі чеки ідуть окремо, з великим ринком вони не пов’язані. Чітко в
касовій книзі вони наклеєні, їх дуже легко можна перевірити. Фіксований
податок 14400 гривень за малий ринок. Всі чеки окремо з 09 березня 2016
року як я прийшов на роботу. Далі звіт подається регулярно виконавчому
комітету. План-схема місць розроблена, я пояснюю: вона старого зразка,
тільки на сьогоднішній день розробляється технічна документація на землю,
бо вона не була зроблена, і я цей процес не можу прискорити. Я ще подав
заявку у минулому році, але там є спірне питання по землі. Також фінансовий
план поданий і на 2016 рік, і на 2017 рік, все це виконано давним давно.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Чи є у вас журнал ведення договорів з підприємцями зареєстрований,
пронумерований.
Лосік Ю.Є. – директор КП «Ринок».

Аякже. Всі договори зареєстровані, кожний окремо, як має бути.
Микульський Б.М. – міський голова.
Таїсія Володимирівна (Дубінець), підійдіть на ринок, перевірте все.
Лосік Ю.Є. – директор КП «Ринок».
Всі приписи, які були в акті, виконані буквально за два місяці.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Ви знаєте, після тієї перевірки, яка була у нас в січні минулого року, і
коли ми там знайшли кучу недоробок, то варто було б міській раді зробити
таку перевірку, щоб ми пішли і побачили. Я не хочу говори, що там директор
неправильно робив чи неправильно робить, але таке скандальне
підприємство, де було дуже багато порушень, то нам потрібно було все-таки
туди піти і подивитися, як воно зроблено.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Віталій Сергійович (Андрусенко), будь-ласка.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович (Микульський), Юрій Євгенович (Лосік), у мене в
контексті того, що говорили наші колеги депутати Василь Валентинович
(Бабан), Іван Миколайович (Кузеванов). Дивіться, Юрій Євгенович (Лосік)
сказав, що вільних місць на ринку вистачає. По вулиці Шевченка іде
несанкціонована торгівля у невстановлених місцях. Це чітко стаття
адмінправопорушення, які використовує поліція. Тому прохання: у нас є
люди, які мають право складати адмінпротоколи, у якийсь четвер провести,
роздати, можливо, пам’ятки-попередження, що в наступний раз будемо вас
штрафувати. У наступний четвер проштрафувати разом з ДНД, разом з
поліцією. І моя колега говорить, що в четвер дуже багато крадіжок, то,
можливо, залучати тих самих патрульних, ДНД і поліцію.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Скажіть, будь ласка, скільки рейдів зробив ваш виконком в четвер по
вашій роботі. Якісь є протоколи.
Лосік Ю.Є. – директор КП «Ринок».
Який виконком, у мене виконкому немає.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович (Микульський), я підтримую пропозицію колеги
включити у проект рішення пункт другий: депутатській комісії яка створена
провести перевірку підприємства за рік роботи.

Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Питань більше немає? Є пропозиція включити у проект рішення.
Годунко М.М. – секретар ради.
Пункт 2. Тимчасовій комісії по перевірці комунальних підприємств
міста провести перевірку підприємства, я пропоную: давайте вже за 2016 рік,
чого будемо писати за 10 місяців.
Бабан В.В. – депутат міської ради.
Ми згідні з цим.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Більше немає пропозицій.
Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
Ще була пропозиція по вулиці Шевченка.
Годунко М.М. – секретар ради.
То що в рішенні будемо писати?
Золотаревич О.І. – депутат міської ради.
Добавити пункт: активізувати роботу по складанню адмінпротоколів за
порушення правил благоустрою.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, проект рішення вам розданий. Є дві пропозиції,
додатково включити пунктом другим: тимчасовій комісії по перевірці
комунальних підприємств міста, утвореній рішенням міської ради від 25
грудня 2016 року, провести перевірку КП «Ринок» за 2016 рік, і включити
пунктом третім: посадовим особам, уповноваженим виконавчим комітетом,
активізувати роботу щодо складання адміністративних протоколів за
порушення правил торгівлі. Будемо голосувати за основу і в цілому зі
змінами, чи окремо за ці зміни. Разом. Отже є пропозиція проголосувати за
даний проект рішення за основу і в цілому зі змінами, тобто включити пункт
два і пункт три, який я озвучив. Прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: рішення №335 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0

Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про виявлення, взяття на
облік, збереження безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою
та прийняття такого майна у комунальну власність територіальної
громади м.Дубровиця.
Доповідала: Столярець М.М. – начальник організаційно-правового
відділу.
Шановний головуючий, шановні депутати, ми пропонуємо вам проект
рішення нормативно правового акту Положення про виявлення, взяття на
облік, збереження безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та
прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади
м.Дубровиця. Даний проект рішення пройшов всю процедуру, яка
передбачена Законом України «Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності». Проект даного положення разом з
аналізом регуляторного впливу був направлений до державної регуляторної
служби України. Надійшла нам відповідь з державної регуляторної служби з
незначними зауваженнями, ці зауваження вже враховані в самому положенні,
тобто вони нам запропонували змінити пункт 2.1. Ми вже внесли зміни, так
як вони нам його запропонували, і державна регуляторна служба
запропонувала нам більш досконало провести аналіз регуляторного впливу.
То ми переробили аналіз регуляторного впливу, добавили ці зміни, які вони
нам запропонували. На засіданні постійної комісії з питань регламенту,
депутатської діяльності, етики і охорони громадського порядку, регуляторної
політики дане положення розглядалося.
Микульський Б.М. – міський голова.
Які будуть запитання? Немає. Проект рішення вам розданий, прошу
проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №336 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 6 травня
2015 року № 975 «Про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність
громадянам, які перебувають у їх користуванні».
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.

Проект рішення вам роздано, дане питання розглядалося на постійній
комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля. Заміна цільового
призначення земельної ділянки із земель індивідуального садівництва для
ведення особистого селянського господарства.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання? Запитань немає. Прошу проголосувати за
даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №337 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до розгляду наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 08
листопада 2016 року №258 «Про надання дозволів 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.
Це згідно заяви внесення змін до пункту 1. Ковташ Анастасія Іванівна
зменшення площі для ведення особистого селянського господарства. І пункт
1.2 за заявами громадян про відмову від прийнятого рішення, це учасники
АТО. Проект рішення вам роздано, дане питання розглядалося на постійній
комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля, зауважень не було.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає, прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №338 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про дозвіл на поділ земельної ділянки в м.Дубровиця,
вул.Гагаріна,21.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Вулиця Гагаріна, 21, це Дубровицька меблева фабрика. Там була
зроблена земельна ділянка комунальної власності єдиною ділянкою, майно
розпродали, і тепер з’явилося декілька власників об’єктів нерухомості. Для
того, щоб власник об’єктів нерухомості оформив земельну ділянку, потрібно

здійснити поділ земельної ділянки. Проект рішення вам роздано, дане
питання розглядалося на постійній комісії з питань земельних відносин та
охорони довкілля, зауважень не було.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає, прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №339 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про дозвіл на поділ земельної ділянки в м.Дубровиця,
вул.Залізнична,6.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це аналогічна ситуація, територія «Заготконтори». Продали об’єкти
нерухомості, але ділянки не можуть оформитися без поділу. Тепер для того,
щоб оформити, потрібно поділити дану земельну ділянку відповідно до
проданих об’єктів нерухомості. Дане питання розглядалося на постійній
комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля, зауважень не було.
Микульський Б.М. – міський голова.
Комісія розглянула, зауважень немає. Запитань немає,
проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.

прошу

ВИРІШИЛИ: рішення №340 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
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.
На підставі рішень міської ради розроблялися проекти землеустрою на
земельні ділянки, які перебували у їхньому користуванні. Проекти зроблені
відповідно до чинного законодавства. Зараз тільки затвердження і передача у
власність. Додаток вам розданий, дане питання розглядалося на постійній
комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля, зауважень не було.
Микульський Б.М. – міський голова.

Запитань немає, прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №341 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки шляхом викупу в м. Дубровиця, вул. Комунальна.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
На підставі рішення міської ради був виготовлений проект
землеустрою щодо відведення шляхом викупу громадянином Ратманським,
який має об’єкти нерухомості на даній земельній ділянці. Проект
виготовлений, пройшов відповідну експертизу, зараз затверджується і
оформляється право комунальної власності з подальшим викупом. На
постійній комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля дане
питання розглядалося, зауважень не було.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання будуть? Немає, прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №342 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки шляхом викупу в м. Дубровиця, вул. 1000-ліття
Дубровиці,6.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Також розроблений проект, це «Піцерія». Те, що ми давали дозвіл,
зараз вони розробили проект, і потрібно затвердження з подальшим
продажем, оформлення права комунальної власності. Дане питання
розглядалося на постійній комісії з питань земельних відносин та охорони
довкілля, зауважень не було.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання будуть? Немає, прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №343 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.

СЛУХАЛИ Про утворення комісії з питань проведення земельних
торгів у формі аукціону з продажу земельних ділянок або прав на них
(оренди, суперфіцію, емфітевзису) на території Дубровицької міської
ради та затвердження положення про комісію.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Як ви пам’ятаєте, що ми давали дозвіл на розроблення проектів
землеустрою земельних ділянок, які будуть виставлятися на земельні торги. І
одну таку земельну ділянку ми затверджували з вами. Тобто можливість
продажу вже відбувається. А для того, щоб контролювати цей процес,
пропозиція створити комісію, члени якої будуть присутні при проведенні
аукціону. Список членів комісії вам роздано, на постійній комісії з питань
земельних відносин та охорони довкілля ми обговорювали, зауважень та
заперечень не було. Можливо, хтось хоче бути членом цієї комісії, будьласка.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Напроти Сімаченка В.Г. поставте – за згодою.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Сімаченко В.Г. дав згоду.
Микульський Б.М. – міський голова.
Других запитань немає?
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Голосуємо.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №344 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Мартинчик Л.Г. в оренду в м. Дубровиця, вул. Воробинська,65.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Громадянин хоче взяти земельну ділянку, яка перебуває у його
користуванні, але він використав своє право щодо безкоштовної

приватизації, тому звернувся щодо передачі даної ділянки в оренду. Проект
рішення вам роздано, дане питання розглядалося на постійній комісії з
питань земельних відносин та охорони довкілля, зауважень не було.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання будуть?
Для протоколу: вийшов депутат Бабан Василь Валентинович.
Микульський Б.М. – міський голова.
Якщо запитань немає, прошу проголосувати за даний проект рішення
за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №345 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-23, «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. Комунальна.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Вулиця Комунальна, це проект рішення, яким ми затверджували проект
землеустрою, а зараз для того, щоб здійснити договір купівлі-продажу,
потрібно провести експертну оцінку цієї земельної ділянки. Дане питання
розглядалося на постійній комісії з питань земельних відносин та охорони
довкілля, зауважень не було.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
А там немає поштової адреси?
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Ні, немає. Поки що іде індифікація тільки по кадастровому номеру.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №346 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-23, «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.
За заявою громадянина, який має власну земельну ділянку для ведення
особистого селянського господарства, хоче змінити цільове призначення
даної земельної ділянки під землі житлової та громадської забудови. Для
цього потрібно зробити план детального планування. Він звернувся з
відповідною заявою. Проект рішення вам роздано, дане питання
розглядалося на постійній комісії з питань земельних відносин та охорони
довкілля, зауважень не було.
Для протоколу: прибув на сесію депутат міської ради Столярець Сергій
Васильович.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає, прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №347 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «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 межах м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Дане рішення згідно заяв громадян, які мають у користуванні земельну
ділянку, на якій розташовані об’єкти нерухомості, тобто квартири, які
знаходяться у приватній власності. Вони звернулися щодо оформлення даної
земельної ділянки. Дане питання розглядалося на постійній комісії з питань
земельних відносин та охорони довкілля, зауважень не було.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого будуть запитання. Запитань немає, прошу проголосувати за
даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №348 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок у власність громадянам
в м.Дубровиця.

Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Земельні ділянки згідно технічної документації встановлення меж
земельних ділянок в натурі і передача їх у власність. Проект рішення вам
роздано, додаток у вас є, дане питання розглядалося на постійній комісії з
питань земельних відносин та охорони довкілля, зауважень не було.
Микульський Б.М. – міський голова.
Комісія підтримала, запитань немає, прошу проголосувати за даний
проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №349 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне 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.
Проект рішення вам роздано, дане питання розглядалося на постійній
комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля, проголосували на
комісії: 4-«за», 2-«утримались». Звіт і ціна вказані у проекті рішень.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу запитання. Запитань немає, прошу проголосувати за даний
проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №350 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-18, «проти» - 0, «утримались» - 6
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про припинення договору оренди земельної ділянки по
вул. Гагаріна,88 в м. Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
У вас є проект рішення, це земельна ділянка, яка була передана в
оренду Чан Линь Хо та Ву Ман. Розірвання договору, це на підставі рішення
суду. Прошу внести такі зміни в констатуючій частині: замість «враховуючи
рішення Дубровицького районного суду» написати «на виконання рішення
Дубровицького районного суду». Також добавити у констатуючу частину

слова: та враховуючи п.38 Договору оренди землі від 08.08.2013р., номер
запису речового права №2065291.
Микульський Б.М. – міський голова.
Які будуть запитання?
ВИСТУПИЛИ: Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Вони винні щось міській раді чи ні.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Так, винні.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Яку суму.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
378 тисяч гривень. Але фіскальна служба подала їх до суду про
стягнення боргу, і вони вже почали платити по даному боргу. Прокуратура в
інтересах міської ради подала до суду про розірвання договору, це не ми
були ініціаторами, а прокуратура.
Микульський Б.М. – міський голова.
Є договір реструктуризації боргу. Вони вже заплатили 50 тисяч
гривень, 20 лютого повинні заплатити ще 50 тисяч гривень, 20 березня ще 50
тисяч гривень і так до 20 травня, а далі будуть платити по 25 тисяч гривень.
Поки що заплатили 50 тисяч гривень, виконують свої домовленості. Будемо
вас інформувати по цьому питанню, як далі іде процес. Але обіцяли
заплатити. Проект рішення вам розданий, прошу проголосувати за даний
проект рішення за основу і в цілому зі змінами.
ВИРІШИЛИ: рішення №351 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до питання «Різне».
ВИСТУПИЛИ: Микульський Б.М. – міський голова.
Я просто зараз проінформую депутатів, що з понеділка у нас будуть
проводитися роботи по завершенню проекту «самоплиннй колектор». Нам
виділили 1400 тисяч гривень завдяки Шевченку Геннадію Миколайовичу –
нашому депутату, Кучеруку Миколі Герасимовичу, Драганчуку Миколі
Миколайовичу – голова обласної ради, я в нього був, об’єкт вирішили
завершити. У понеділок вже почнуться роботи. Я так думаю, що вже там
запаху ніякого не буде в цьому весняному періоді, і люди там будуть

картоплю садити вже спокійно. І це дасть позитив нашому водоканалу. Тому
що, коли вода розливається, труби настільки діряві, що вся вода яка є в
заплаві, воно все тягне і іде в очисні. Отже, є у нас в цьому році деякий
позитив.
Годунко М.М. – секретар ради.
Шановні депутати, хочу наголосити, що до 1 квітня 2017 року всім
депутатам потрібно здати електронну декларацію. Для того, щоб її здати,
потрібно зробити електронні ключі. Хто є клієнтом Приватбанку і
зареєстрований у Приват 24, то ключі можна зробити за дві хвилини
безкоштовно, також можна зробити електронні ключі у наших підприємців,
наприклад, у Гумена В.В., але у них ця послуга платна. Будь-ласка, не
затягуйте, не лишайте на останні дні, бо її не так легко заповнити. Якщо не
подасте декларацію, там дуже великі штрафи.
Шум в залі.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович (Микульський), у газеті «Дубровицький вісник»,
де ви написали оголошення від міської ради про детальний план, помилково
написали не назву сайту, а назву електронної адреси, то внесіть поправки.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
На сторінці Дубровицької міської ради вже розмістили правильно.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ще які будуть запитання, пропозиції, побажання. Немає. Я щиро вам
вдячний за роботу, знаєте, 24 голоси, практично одноголосно голосували,
крім одного питання, яке у нас завжди було дещо конфліктне, але все рівно
його підтримали 18 депутатів. Якщо пишуть, що у всьому винуватий
Микульський, то значить винуваті ми всі 24 депутати, які проголосували. Я
дуже вам дякую, що ви частину відповідальності кожен взяв на себе, і це
дуже приємно за таку довіру. На цьому розгляд питань порядку денного
вичерпаний, п’ятнадцяту чергову сесію міської ради сьомого скликання
оголошую закритою.
(Звучить державний гімн України)

Міський голова

Б.Микульський

Секретар ради

М.Годунко

