ПРОТОКОЛ
шістнадцятої чергової сесії Дубровицької міської ради
сьомого скликання
23 березня 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.
Виявили бажання бути присутні на сесії:
Друзенко А.А. – генеральний директор компанії «Друзі Девелопмент»;
Білотіл О.М. – голова Соломіївської сільської ради;
Гнедько В.М. – журналіст ПП «Медіацентр «Полісся».
Пленарне засідання розпочалося о 15год.00хв.
Закінчилось о 18 год. 05 хв.
Протоколи поіменного голосування додаються.
Головуючий на сесії Микульський Богдан Михайлович – міський
голова.
ВИСТУПИВ: Микульський Б.М. – міський голова.
Добрий день, шановні депутати. До міської ради обрано 26 депутатів.
На шістнадцяту чергову сесію міської ради прибув 21 депутат, відсутні на
дану хвилину 5 депутатів. На сесію запрошені: заступник міського голови,
секретар виконкому, начальники відділів Дубровицької міської ради.
Виявили бажання бути присутніми на сесії: Білотіл Олег Михайлови – голова
Соломіївської сільської ради, Друзенко Андрій Анатолійович – генеральний
директор компанії «Друзі Девелоптент», Гнедько Віталій Миколайович –
журналіст. На підставі ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» шістнадцяту чергову сесію Дубровицької міської ради сьомого
скликання оголошую відкритою.

(Звучить державний гімн)
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, на сесію прибула депутат міської ради Дем’янець
Ірина Олександрівна. Отже, на даний час зареєстровано 22 депутати.
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: Олексійовець В.М. – голова комісії,
Андрусенко В.С., Клімчик В.С. – члени комісії.
Микульський Б.М. – міський голова.
У кого ще будуть пропозиції? Немає. Прошу голосувати за лічильну
комісію.
ВИРІШИЛИ: обрати лічильну комісію у складі:
Олексійовець В.М. – голова комісії;
Андрусенко В.С. – член комісії;
Клімчик В.С. – член комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 1
ІІ. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ШІСТНАДЦЯТОЇ
ЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ ДУБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного шістнадцятої чергової
сесії Дубровиької міської ради сьомого скликання.
Доповідав: Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, вам розданий порядок денний шістнадцятої
чергової сесії, з яким ви ознайомлені. Прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу.
ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-23, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, поступили депутатські запити від депутатів міської
ради Дубінець Т.В., та Бабана В.В. Прошу включити дані депутатські запити
у порядок денний. Прошу проголосувати за дану пропозицію.

ВИРІШИЛИ: прийняти доповнення до порядку денного.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 1
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, прошу проголосувати за порядок денний в цілому.
Вибачаюся, на сесію прибула депутат міської ради Петрушко Тамара
Василівна. Отже, на даний час на сесії присутні 23 депутати. Прошу
продовжувати голосування.
ВИРІШИЛИ: рішення №352 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до розгляду другого питання сесії.
СЛУХАЛИ: Звіт міського голови про роботу виконавчого комітету
міської ради за 2016 рік (звіт додається).
Доповідав: Микульський Б.М. – міський голова.
ВИСТУПИЛИ: Задорожний А.Г. – депутат міської ради.
У мене пропозиція, можливо ви не будете звітувати, а зразу перейдемо
до запитань. Звіт розміщений на сайті, розданий депутатам, з ним всі
ознайомлені. Бо звіт великий, і це буде дуже довго. Міський голова рік
пропрацював, і всі бачили, як він працював. Давайте краще задавати питання.
Іванов В.Я. – депутат міської ради.
На всіх комісія це питання розглядалося.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, якщо інших пропозицій немає, то є пропозиція
перейти до запитань та виступів. Згідно регламенту кожна фракція має право
на запитання та виступ до п’яти хвилин. Відповідно, якщо депутати захочуть
задати питання, я надам відповідь. Прошу виступати і задавати питання.
Іванов В.Я. – депутат міської ради.
Я дуже коротко. Якщо глянути на всю ту роботу, яка на протязі року
була зроблена міським головою, який працює другий рік, то в порівнянні з
попередніми роками ви самі бачите, які зміни у нашому місті. Я порадився з
депутатами нашої фракції, у нас претензій до роботи голови міської ради
немає, ми рахуємо роботу міського голови задовільною.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я вам дуже вдячний за таку оцінку.

Лехкобит О.В. – депутат міської ради.
У нас так само запитань до голови немає. І рахуємо роботу
задовільною. Все видно наяву.
Микульський Б.М. – міський голова.
Дякую.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович, уважно почитав ваш звіт. У мене виникли деякі
запитання. От щодо роботи комунальних підприємств міста. Всі комунальні
підприємства міста у своїх звітах, а ви у своєму, відповідно, ви брали їхні
дані, висвітлили про податки, які сплачені, і заборгованість, яка є по
комунальних підприємствах. Одне тільки у нас комунальне підприємство
«Міськводоканал» не висвітлило, яку вони мають заборгованість, скільки
сплатили до міського бюджету.
Микульський Б.М. – міський голова.
Віталій Сергійович (Андрусенко), дякую за запитання. Я вам скажу, що
17 листопада 2015 року заборгованість по ПДВ «Міськводоканал» мав 78000
гривень і, якщо я не помиляюся, бо тут я можу помилитися, по ПДФО 670000
гривень. У зв’язку з тим, що ми закупили техніку для «Міськводоканалу», ви
знаєте, що ми закупили автомобіль і екскаватор, «Міськводоканал» мав певні
канікули, тому що ті підприємства, де ми купляли техніку, платять ПДВ.
Зараз завдяки тому, що міська рада взяла це на контроль, то заборгованість
по ПДВ становить 18000 гривень. Я думаю, що ще один невеличкий транш, і
по ПДВ ми вийдемо на нуль, це основна сума. А нарахування, я думаю, там
буде десь до тридцяти тисяч, це штрафні санкції. Я думаю, що на протязі
деякого часу ми закриємо це питання. А питання ПДФО так і залишилося.
Міська рада просто не може платити такі великі гроші. Тому, що в січні
місяці директор КП «Міськводоканал» тільки на різницю в ціни звернувся до
нас, щоб міська рада оплатила 192000 гривень. Я вам скажу, що в
Рокитнівському районі селищний водоканал отримав допомогу за рік 10000
гривень. Ми в тому році всього на КП «Міськводоканал», це і на основні
засоби, витратили за три мільйони гривень. Тому, що це підприємство
знаходиться у дуже жалюгідному стані. У інших комунальних підприємств
таких проблем немає.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Богдан Михайлови, ще одне запитання, вірніше, в контексті два
запитання. У звіті є інформація, що по вул.Володимирській учасникам АТО
виділено 12 земельних ділянок, але немає інформації, скільки учасників АТО
відмовилися від них. І друге запитання - так і немає черговості по виділенню
земельних ділянок на офіційному сайті Дубровицької міської ради.

Микульський Б.М. – міський голова.
Перше питання, 12 чоловік по заявах отримали земельні ділянки,
відмовились чотири чи п’ять.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Вже шість.
Микульський Б.М. – міський голова.
Відмовилися шість чоловік. Черговість у нас вже є, вона затверджена
земельною комісією, найближчим часом розмістимо на сайті.
Шум в залі.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Фракція «Радикальної партії» вивчила звіт, і наяву ми побачили, що
зроблено за рік. Я можу як будівельник оціни об’єми робіт. Роботи зроблено
чимало. Тільки ми вже на постійній комісії з питань житлово-комунального
господарства та транспорту просили, що, наприклад, коли виконуються
роботи, особливо по воді, каналізації, залучати депутатів бюджетної комісії
та комісії ЖКХ та транспорту, викопали траншею, щоб ми перевірили,
положили трубу, щоб ми бачили, який діаметр, який колодязь, як зачеканено.
Щоб ми також перевіряли кошти, чи вони закопані, чи вони будуть діяти
п’ятдесят, сто років. Тому, що по вул.Грушевського уже тридцять п’ять раз
все перекладалося, перероблялося, а потрібно, щоб воно функціонувало не
менше п’ятдесяти років. От таке до вас зауваження на цей рік, щоб нас
залучали. На комісії ми дане питання розглядали, підтримуємо. Гроші,
звичайно, виділяються в кінці року, з нашою участю були виділені на перший
садочок, роботи виконані, але також залучати депутатів, як нашої комісії, так
і бюджетної, щоб ми приймали участь у прийманні робіт. Тому, що скриті
роботи. Щоб ми бачили, чи кошти дійсно вкладені, чи роботи зроблені. От
садочок №1, десять років пройшло, вагонка була зроблена на 100% неякісно.
У нас багато об’єктів у Дубровиці на тисячоліття було зроблено неякісно.
Шум в залі.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Прохання залучати депутатів, щоб контролювали, на що витрачаються
кошти. А так роботу я вважає задовільною і наша фракція роботу вашу
підтримує.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ми приймемо це до виконання. Я думаю, найближчим часом ми
будемо міняти 540 метрів по вул.Шевченка водопровід. У тому році ми
поміняли 530 метрів, так, це вперше. Ніхто до цього нічого не міняв. Зараз

540 по одній вулиці спочатку міняємо, контролюємо. Ми хочемо це зробити
силами КП «Міськводоканал», тому що Столярець С.В. навчився заробляти,
і, я так думаю, що Микола Степанович (Стовба) також навчиться заробляти і,
відповідно, запрошую всіх депутатів контролювати. Потім після цього піде
асфальтування дороги. Ми перший раз будемо робити не так, як раніше:
спочатку асфальтуємо, а потім копаємо, а будемо робити так як практично.
Задорожний А.Г. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович, ми вашу роботу підтримуємо, але хотілося
зробити акцент на заробітках міста. Місто втрачає від акцизів на алкоголь.
Ми з вами про це говорили, обговорювали, потрібно якось це питання
вирішувати. Можливо, частіше висвітлювати в ЗМІ, бо магазини просто на
просто не роблять свою роботу, не сплачують податок.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я дякую вам за це питання. Ми дуже добре вивчаємо роботу сайту,
який веде Віталій Миколайович, де він відмітив самі кращі магазини, то ми
через фіскальну службу будемо перевіряти, якщо він перший, найкращий, то
повинен найбільше платити.
Задорожний А.Г. – депутат міської ради.
Потрібно у цьому напрямку працювати.
Микульський Б.М. – міський голова.
Будемо працювати.
Задорожний А.Г. – депутат міської ради.
Також потрібно розвивати спорт у місті, робити якийсь акцент на
спорт. Ми будемо разом з вами працювати.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я дуже надіюся на співпрацю і дякую вам за співпрацю. Дуже добре,
що ви приходите. Саме легше це критикувати, а коли людина приходить,
підказує, допомагає, то це зовсім друге. А сидіти і критикувати, то це
практично робота не бий лежачого. Я дякую за ці позитивні ваші пропозиції.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Шановні депутати, пройшов цілий рік, нами була створена депутатська
група по перевірці наших комунальних підприємств, і за сприянням також
працівників міської ради ми зробили ці перевірки. Хочу сказати, що саме ці
перевірки стали поштовхом у роботі самої міської ради. Тому, що зайшовши
сюди депутатами, ми побачили, яка була робота залишена нам нашим
попереднім міським головою, в якому стані були документи, в якому
занедбаному стані взагалі були наші підприємства. Я маю на увазі, що не
оновлювався автотранспортний парк вже багато років міською радою, багато

зроблено депутатським корпусом за попередній рік. Але і нами, депутатами, і
зокрема мною особисто було дуже багато дано пропозицій, що ще потрібно
зробити міській раді для покращення роботи. Ці пропозиції були мною
висловлені, але вони досі не зроблені. Зокрема, я підтримую депутата
Андрусенка В.С., що досі не оприлюднена черга на Атошників і учасників
бойових дій, не зроблена вона досі на сайті. Дуже гарно на сайті розказувати,
як ми робимо бруківки, але люди, які зараз в АТО, вони не бачать цієї черги.
І до мене звертаються люди, які на моєму окрузі, в якій вони черзі, де вони,
що вони. Я не можу сказати їм як депутат. Будь-ласка, я також прошу у
цьому напрямку підправити цю роботу. Також при перевірці навчального
дитячого закладу №5, я тоді дала пропозицію на сесії міської ради, що на
сайті міської ради оприлюднювати ціни на продукти харчування в дитячих
навчальних закладах, щоб не було, що у нас гречка по 44 гривні і інші ціни.
Цього не зроблено міською радою. Хотілося б мені також знати, як
виконавчий комітет попрацював в такому напрямку: скільки зроблено
перевірок дитячих садочків, чи є протоколи цих перевірок, протоколи
перевірок ринку, чи були вони здійсненні виконавчим комітетом.
Микульський Б.М. – міський голова.
Давайте по одному запитанню.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Давайте, бо у мене дуже багато.
Микульський Б.М. – міський голова.
Перше питання по учасниках АТО. Щоб ви знали, що ніякої черги не
було. Ми прийшли, і ми працювали з усіма документами, і тільки зараз
встановили чергу. І чергу затвердила відповідна комісія, у яку входять
Атошники. Не потрібно, щоб Атошники до вас ходили, вони приходять до
нас і бачать, які вони в черзі. Якщо він до вас приходить, то він може і сюди
прийти і отримати детальну відповідь. Це раз. Ціни на продукти. Потрібні,
шановні депутати, вам ціни на продукти, що воно вам дасть.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Нам, депутатам, не потрібно, але у нас є батьки, які водять дітей у
садочок і, напевно, цим питанням зацікавляться.
Микульський Б.М. – міський голова.
Середньо зважені ціни на продукти нам подаються, і ми контролюємо.
І, відповідно, у нас немає спекулятивних цін.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Чи були зроблені якісь перевірки садочків виконавчим комітетом,
ринку, чи є якісь протоколи перевірок. По ринковому збору чи є протоколи
перевірок.

Микульський Б.М. – міський голова.
По ринковому збору. Ми ринок перевіряли дуже часто. Ми перевірили,
ринок дає стабільний ринковий збір. Там, де у нас є сумніви, там ми
перевіряємо.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
У звіті написано, що дуже багато є звернень людей, колективні
звернення. Хотілося почути від вас, що це за звернення, які основні
звернення людей, які питання.
Микульський Б.М. – міський голова.
Люди до нас звертаються в основному по землі і соціальній допомозі.
Від вашої партії в основному звертаються з метою перевірки. Посидять на
сесії та виконкомі, і зразу всі документи несуть в прокуратуру. Стільки судів,
навіть в НАБУ написали, це до чого дожитися, де на мене вже не пишуть.
Крадуться мільярди грошей, а тут за кіоск невеличкий, який Оксана Соя
побудувала. Одна гарна зупинка в місті, а вони написали в Генеральну
Прокуратуру. Це смішно і грішно. Писати можете щодня, але я вам кажу, є
383 стаття, і всі не підтвердженні факти будуть подані, і там також є
відповідна відповідальність. А ви за мене можете писати і в Генеральну
Прокуратуру, куди хоч, з 17 листопада 2015 року нехай перевірять міську
раду, і перевірять діяльність тих, хто пишуть. Хто їм платить за те, що
пишуть, хто їм купує такі камери, яка коштує, що міському голові потрібно
рік працювати, і так далі. Але, я так думаю, ми знайдемо порозуміння,
перевіряйте нас, але спочатку потрібно перевірити, хто пише, хто їх
фінансує. Це у мене така відповідь, може вона не дуже коректна, але я так
думаю, що депутати мене зрозуміють. Прошу ще запитання.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
На минулій сесія я давала пропозицію, як поповнити бюджет міста. У
нас є такі підприємства, які працюють у місті, але зареєстровані поза межами
району. Чи робив виконавчий комітет у цьому напрямку якусь роботу.
Микульський Б.М. – міський голова.
Таїса Володимирівна (Дубінеь), я не фінансист але вам скажу, що нам
ПДФО не йде. ПДФО йде 60% у район, а 15% в область і 25% в державу,
якщо я не помиляюся. Ви фінансист, ви повинні краще за мене знати. Але я
по своїй роботі це вивчаю.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Я вам говорю те, на яких сесіях я надавала пропозиції.
Микульський Б.М. – міський голова.
Скільки депутатів стільки пропозицій. Розумієте, пропозиції можуть

бути слушні, а можуть бути не дуже слушні. Пропозиція може бути для
пропозицій.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
І ще у мене була така пропозиція: на сайті міської ради зробити
електронний список боржників житлово-комунального господарства. Також
ця робота не зроблена.
Годунко В.С. – депутат міської ради.
А чи ми маємо право.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Це публічна інформація, міську раду зразу до суду подадуть, що ви
говорите.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
У міській раді є юристи, і вони дивляться, що ми можемо зробити, а де
ми порушуємо закон. Всі ви бачили, шановні депутати, де написано
«Микульський корупція». У чому заключається корупція: зняли директора
ринку, але він його по статті не зняв. Та дай бог, щоб у вас всіх така корупція
була. Це смішно і грішно. Але дякую, що ви знайшли таку корупцію. Якщо б
у нас у державі було б стільки корупції, держава жила і процвітала. Дякую за
запитання.
Годунко В.С. – депутат міської ради.
Шановні депутати, ми ознайомилися з вами із доповіддю міського
голови про роботу виконавчого комітету. Але я хочу наголосити, що це є і
сама робота міського голови тому, що саме ініціатором багатьох справ,
розпорядником коштів був міський голова. Ви пам’ятаєте як він півтора роки
назад прийшов у міську раду. Ви знаєте, Дубровиця маленьке місто, зразу все
передається. То тоді один із керівників наших комунальних підприємств
говорив: то це рік пройде, поки він ознайомиться, а поки він вникне у роботу,
то вже закінчиться його каденція. Але ви бачите, що з перших днів Богдан
Михайлович взявся за роботу, і ми навіть були дуже здивовані, як він,
кадровий військовий, має таку господарську «чуйку», такі організаторські
здібності, мабуть ці його командирські якості цьому сприяли. І ми на нашій
фракції обговори ці питання, які склалися, ви бачите, багато зроблено.
Стільки не було зроблено, як за ці півтора роки, ні за одного міського голови.
Стільки отримали наші комунальні підприємства технічних засобів, як не
отримували ніколи за роки Незалежності. І ось ми на фракції обговорили це
питання і прийняли на фракції таку резолюцію: «Ми депутати Дубровицької
міської ради заявляємо, що знаємо міського голову Микульського Богдана
Михайловича як чесну, справедливу, принципову та наполегливу людину. Де

б він не працював: чи то військовим, чи помічником народного депутата, він
виконував свої обов’язки чесно і добросовісно. Бойовий офіцер, активний
учасник Майдану Гідності, він користується великою пошаною і повагою
серед дубровичан. Саме ця повага і довіра привели до того, що більшість
дубровичан віддали свої голоси саме за Микульського Богдана Михайловича
і не помилилися. З перших днів Богдан Михайлови проявив себе умілим
господарником і організатором. У першу чергу він ознайомився з
матеріально-технічним забезпеченням комунальних підприємств і виявив, що
вони знаходяться в жалюгідному стані. Прозора бюджетна політика,вміння
берегти кожну копійку дали можливість нашому голові значно поповнити
комунальну службу міста та міськводоканал основними засобами. Ці
підприємства отримали стільки основних засобів, скільки не отримували ні
разу за роки незалежності. А скільки всього зроблено у місті всього за рік:
нові тротуари, доріжки, дитячі майданчики і так далі. Усе за, що береться
міський голова з його командою, виходить найкраще. Якщо день міста – то
найкращий, якщо новорічна ялинка – то такої у Дубровиці ще не було.
Міському голові Микульському Б.М. довіряють не тільки жителі міста, а й
інвестори та благодійники, вони активно допомагають нашому місту. Проте
чим більші досягнення міського голови і його команди, тим більше наклепу і
бруду виливають деякі бувші конкуренти. У зв’язку з цим ми вирішили:
підтримати міського голову Микульського Богдана Михайловича у його
повсякденній роботі на благо міста та громади. Друге: засудити
наклепницьку діяльність місцевого медіа ресурсу проти міського голови та
міської ради в цілому. Я пропоную у рішення по звіту доповнити: підтримати
резолюцію всіх депутатів міської ради. Я пропоную внести це у рішення.
Микульський Б.М. – міський голова.
Дякую, я просто вам скажу, що тут дуже багато хороших слів сказано.
Але, що я вам скажу, в чому я не помилився, це в кадровому питанні. Всі
керівники комунальних підприємств практично сильні, підготовленні люди.
Дехто слабший є, з ним працюємо, щоб він відповідно дійшов до рівня Сергія
Васильовича. Я маю свою позицію, хто мені що не рекомендував, я рахую,
що це підготовлений сильний керівник. Також я не помилився з заступником
і в інших кадрових питаннях. Тому, що який я наполегливий не був би, якщо
у мене не було б колективу, якщо у мене не було б розуміння депутатів, які
підтримують, то чи могли би купити хоча одну одиницю техніки, якщо б ви
не підтримали. Ви підтримали, я дякую вам всім за належну роботу, і я так
думаю, що ми з вами будемо ще тісніше працювати і розвивати наше місто.
Шум в залі.
Кузеванов І.М. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович, варто мені було би почати свою розмову з того,
що дійсно ви багато чого зробили, але з економією часу, і так, як виступаючі
переді мною все розповіли, то питання по суті. Хотів перше питання задати:

у вашому звіті зазначено, що по вул.Набережній зроблений ямковий ремонт
дороги 65,8 кв.м. Але хочу сказати, що по факту там ямкового ремонту
зробили умовно кажучи десь 20-30 метрів. Бо це біля моєї хати, і я знаю цю
ямку.
Микульський Б.М. – міський голова.
Біля твоєї хати зробили.
Шум в залі.
Кузеванов І.М. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович (Микульський), я хвилинку. Також ви звітуєте, що
зробили білощебеневе покриття по вул.Перемоги, але варто було б назвати,
що частково. Вул. Перемоги це не мій округ, але вона зроблена частково. То
напишіть, що зробили частково. Я до чого веду, що з приводу цих даних
потрібно більш точно подавати. Дякую, що зробили водовідведення,
наприклад, з вул.Воробинської. Це теж добре і допомагає, але ж основне
питання, з яким зверталися люди, які піднімали це питання, це
водовідведення з вул.Набержна, де накопичується вода, на цій ділянці воно
не зроблено. Тобто, питання не закрите. І третє питання, яке я хочу задати, це
які ви вжили заходи. Всі ми знаємо, що в центрі міста у нас паркова зона,
потужна артерія пішохідного руху і автомобільного транспорту, життя і
безпека людей, у першу чергу, понад усе. Я хотів би у вас запитати по
вул.Тисячоліття, які заходи були вжитті вами, щоб там не було б чи було
належно, ви розумієте, там накопичення транспорту, палаток, торгівельних
місць. Там є і дошкільний навчальний заклад. Які були вжиті вами заходи
щодо безпеки дорожнього руху пішоходів.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я почну з останнього по безпеці дорожнього руху. Нами прийнято
схему дорожнього руху центральної частини міста, яку зараз ми будемо
практично реалізовувати. Я не кажу, що це вирішить питання. Схема, до речі,
погоджена з поліцією області. Якщо наші поліцейські будуть працювати
відповідно схеми, яка погоджена їхнім керівництвом області, то у нас
проблем не буде. Ви ж знаєте, що я не регулювальник. Ми інколи ідемо
відганяємо ті машини, але ми не маємо права ні штрафувати, не маємо
практично ніяких повноважень. Є відповідні органи, які будуть працювати.
Але схема є, і по цій схемі ми будемо працювати з нашим відділом поліції.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
У зв’язку з обмеженими коштами, які у нас є, ми вирішили навести
порядок з нашими пішохідними переходами. Бо ви самі бачили, які у нас
пішохідні переходи. Їх дещо потрібно змістити від поворотів і привести у

відповідність правилам дорожнього руху. І ми зараз почали з центру і підемо
далі. Знаєте, коли приїхали поляки до нас, а мені сказали, що у них все
акуратно, а нам потрібно було їх у музей відвести. І по якій вулиці їх вести,
куди не ведеш, всюди такі бордюри, що пригати потрібно. І я тоді зразу
сказав, що зробимо, буде тільки час, бо у нас, ви розумієте, що комунальна
служба це 22 людини, і дерева потрібно садити, і воду відкачувати, і канави
чистити, і на кладовищі порядок навести, ви розумієте, у нас обмежена
кількість людей, вони зараз дуже зайняті. Я знаю, що дещо недоробили. Але
у першу чергу потрібно привести до ладу правила дорожнього руху. Вже,
слава Богу, автомобілісти навчилися приторможувати
і пропускати
пішоходів. Ми зараз замовили 390 кг. фарби, все пофарбуємо і зробимо, щоб
мати з дитиною акуратно проїхала через ту дорогу безпечно. Це також
безпека дорожнього руху. Ще не все ідеально, у нас проблем ще дуже багато.
Ви розумієте, поки в державі немає порядку, поки поліція не може дати раду.
Стане якийсь на пішохідний перехід, а поліція бігає навколо нього. Поліція
повинна мати права беззаперечно прибирати цих людей, штрафувати. Але
поки держава у такому стані, відповідно ця проблема буде існувати.
Золотаревич О.І. – депутат міської ради.
Шановні депутати, я перший раз депутат, рік ми працюємо разом,
трішки більше ніж рік, але у мене складається таке враження, що накинулися
на нашого Богдана Михайловича, як на самого злісного корупціонера. І
знаєте, колись було таке соц.опитування і показували багатьом чистий білий
аркуш паперу, на якому була маленька чорна цяточка. То от із двадцяти
опитаних 19 побачили тільки одну чорну цятку, а тільки один побачив
великий білий листок паперу. От, я не знаю як ви, але особисто я, як
мешканець Дубровиці, як депутат хочу вислови подяку нашому міському
голові за те, що він відкритий для співпраці, реагує на наші клопотання,
звернення, адекватно відноситься до нас. У кожного є свої емоції, у кожного
є свої особисті претензії до голови, але те, що ми бачимо пророблену роботу,
то ми бачимо всі. То давайте бачити гарний білий листок паперу, а не
станемо копати під чорну цятку.
Петрушко Т.В. – депутат міської ради.
У мене питання саме по моєму округу. Коштами міського бюджету був
проведений капітальний ремонт покрівлі в будинку №24 по вул. Артеменка,
на який було виділено 337790 гривень. Хочу вам сказати, що неодноразово
звертаються люди з приводу того, що в деяких місцях протікає і надалі
покрівля. І значить відповідь «Будинкоуправління» така, що потрібно чекати
поточного ремонту. Як то поточного, якщо він тільки що відбувся. У мене
така пропозиція, що дійсно надалі, якщо виділяється така сума коштів, то
щоб створювалася якась комісія з депутатів і провіряли, як ця робота
проходить.

Золотаревич О.І. – депутат міської ради.
Ніхто ж не забороняє нам, як депутатам, прийти і перевірити, про це
тільки що говорили. Знову вертаємося і наступаємо на ті самі граблі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Тамара Василівна (Петрушко), до мене не було ще жодного звернення.
Люди приходили, дякували нехай Яременко Ю.А. скаже. Може до Сергія
Васильовича (Столярця) приходили, а до мене ще не приходили. Якщо до
Сергія Васильовича (Столярця) приходили, то він мене не інформував. Я не
знав про таку проблему. В кого ще будуть запитання.
Іванов В.Я. – депутат міської ради.
Запитань немає, давайте будемо закруглятися.
Микульський Б.М. – міський голова.
Є пропозиція завершити обговорення і заслуховування.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Дайте Сергію Васильовичу (Столярець) слово.
Микульський Б.М. – міський голова.
Сергій Васильович (Столярець), будь-ласка.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Я тільки два слова скажу. Степанівна (Годунко) сказала, що комунальні
підприємства були в жалюгідному стані. Не потрібно говорити, що всі
комунальні підприємства були в жалюгідно стані, я за щось відповідаю в
решті решт, 10 років працюю. Ми ніколи не були в жалюгідному стані,
ніколи. Це єдине підприємство, якому 71 рік, це для інформації. З точки зору
критики. Критика нас загартовує, не буде критики, не буде роботи, шановні.
Для чого існує опозиція, для того, щоб підштовхувати того, хто працює.
Якщо критикують міського голову, мене критикують також постійно, це не
означає що я нічого не роблю.
Микульський Б.М. – міський голова.
Критикувати, а не принижувати. Я, наприклад нікого не принижую.
Хто на мене пише, я думаю, Бог як то кажуть, йому суддя.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Будь-яка критика підказує. Можливо, сам чогось не помічаєш, а хтось
щось помічає, вказує на недоліки. Це все-таки вказування на недоліки, як у
моїй роботі і в будь-кого. Так само і в голови, критика буде. Пропозиція для
голови – це бути готовим до критики. Буде на вас, на мене як на керівника
комунального підприємства, буде на моїх колег тому, що в нас така робота,

ми працюємо з людьми, а це найважча робота. Хочу вам, в першу чергу,
побажати терпіння.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я дякую всім за пропозиції. Скільки депутатів – стільки пропозицій.
Ми не можемо всі пропозиції виконати тому, що на деякі пропозиція потрібні
фінансові кошти. Будемо завершувати обговорення.
Годунко В.С. – депутат міської ради.
Я пропонувала внести у рішення, щоб депутати міської ради
підтримали резолюцію.
Дем’янець І.О. – депутат міської ради.
А куди ми цю резолюцію направляємо.
Для протоколу: вийшов депутат Яцковець Петро Леонідович.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу.
ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0, «не брав
участь у голосуванні (ЗУ «Про запобігання корупції»)»-1
Микульський Б.М. – міський голова.
Валентина Степанівна (Годунко).
Годунко В.С. – депутат міської ради.
Я пропоную включити у проект рішення дану резолюцію. Щоб всі
бачили, що ми підтримуємо голову. Я хочу сказати, чому у нас виникла така
думка. Тому, що ви знаєте всі Вітю Годунка. Два дні тому він підійшов до
мене і говорить: «Валю, що це таке, чому ви мовчите. Я знаю Богдана ще
звідки, та я всім ходжу розказую, що цього не може бути, що про нього
пишуть, а ви мовчите, де ваша позиція депутатів». І це є так. Якщо нашої
позиції депутатів не видно, що можна говорити.
Шум в залі.
Дем’янець І.О. – депутат міської ради.
Давайте на сайті її розмістимо. Яке це буде рішення. Я рахую, що цю
резолюцію можна розмістити на сайті.
Годунко В.С. – депутат міської ради.
Давайте на сайті, давайте протокольно її затвердимо.

Микульський Б.М. – міський голова.
Тоді голосуємо без резолюції, а резолюцію розмістити на сайті.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Шановні депутати, автори цієї резолюції, дайте попідписувати її
депутатам і розмістіть на сайті. Хто підписав – той підписав, хто не підписав
– той не підписав.
Гладка Л.М. – депутат міської ради.
Всі підтримуємо міського голову, навіщо це.
Для протоколу: зайшов депутат Яцковець Петро Леонідович.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №353 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-23, «проти» - 0, «утримались» - 0, «не брав
участь у голосуванні (ЗУ «Про запобігання корупції»)»-1
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, я вам щиро дякую, я надіюсь на подальшу спільну
роботу. Я ще раз хочу сказати, що критикувати можна, підказувати можна,
пропонувати можна, але ви зрозумійте пишуть «корупціонер». Хто з вас
вірить, що я корупціонер, скажіть, підніміть руку, що я корупціонер. Це
смішно і грішно. Але зрозумійте, що ті люди, які привикли служити комусь, і
він показує пальцем: напиши на Микульського, то пишіть на Микульського
що хочете, воно до мене не прилипне, бо у Дубровиці прожив стільки і всі
знають, що я ніколи ні в кого нічого не взяв. Я рахую кожну копійку міського
бюджету. Я вам ще раз скажу: 2200 метрів плитки положено і 1200 метрів
бордюр за 232000 гривень, це 85 гривень за метр. Ви можете нам покласти
бруківку за 85 метрів, якщо вартість бруківки 125 гривень за метр. А те, що
мені люди вірять, от тут є Гладка Л.М., дякую Гладкому Г.Г. він там
допомагав, М’ялику В.Н. дякую, він поміг. Він би ще допомагав, але пишуть
у прокуратуру і так далі, яка ліцензована фірма виконує роботи. То він
говорить: та я краще буду в Рокитному працювати та в Зарічному, де люди
нормальні, а тут пишуть зразу в прокуратуру. Якби я витратив 300 гривень на
метр, можете писати. А ми в чотири рази дешевше поклали плитку.
Шум в залі.
Золотаревич О.І. – депутат міської ради.
Богдан Михайлови (Микульський), здоров’я вам, і не втрачати цього

запалу молодечого, і щоб на далі облагороджувати нашу дубровиччину.
Микульський Б.М. – міський голова.
Дякую, з такими депутатами як ви буде все нормально. Дякую.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської Програми соціального
захисту населення на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради від
23 грудня 2016 року №314.
Доповідала: Краглевич О.В. – секретар виконавчого комітету міської
ради.
Шановні депутати, прошу підтримати три пункти даної програми, це:
- надання комплексу соціальних послуг сім'ям загиблих (померлих)
під час проведення АТО: організація проведення похорону
(транспортне забезпечення, придбання ритуальних атрибутів,
організація та оплата жалобного обіду, оплата відповідних послуг
тощо);
- поліпшення житлових умов учасників АТО, які отримали поранення
(контузії, травми, каліцтва) під час проходження служби в АТО:
надання матеріальної допомоги, оплата будівельних матеріалів,
послуг;
- оплата та встановлення на території міста надмогильних
пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних дощок.
Це в програмі і зразу буде в бюджетному рішенні виділення коштів на
жалобний обід.
Золотаревич О.І. – депутат міської ради.
Ми на комісії підтримали даний проект рішення.
Микульський Б.М. – міський голова.
Щоб ви зрозуміли, для чого це. Колись держава виділяла відповідні
кошти для ремонту будинків та інших таких потреб для інвалідів війни. Зараз
таких коштів немає. І ми прийняли таке рішення, щоб надати мінімальну
допомогу інвалідам нашим, на жаль уже є інваліди учасники АТО. Тому ми
приймаємо цю програму.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Ставте на голосування.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №354 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0

СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до «Програми
регулювання та розвитку земельних відносин на території міста
Дубровиці на 2017-2018 роки», затвердженої рішенням міської ради
від 23 грудня 2016 року №312.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення вам розданий, єдина зміна це пункт 1.1, у якому
змінити цифри «35» на «45», тобто додаємо 10 000 гривень. І наступний
пункт 1.2 – виготовлення містобудівної документації (планів детального
планування територій). У проекті рішення у вас стоїть 20000 гривень, але на
постійній комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля
обговорили, і була пропозиція від депутатів, щоб добавити ще 80 тисяч
гривень для того, щоб здійснити розробку планів детального планування
території, яка буде виділятися для учасників АТО, це під Берестям. Цей
проект обговорювався, підтриманий членами постійної комісії з питань
земельних відносин та охорони довкілля, щоб там, де 20 тисяч гривень,
добавити ще 80 тисяч гривень, і загальна сума буде 100 тисяч гривень.
ВИСТУПИЛИ: Микульський Б.М. – міський голова.
Це вносить деякі нюанси у нашу роботу тому, що ці земельні ділянки
вже підготовленні для того, щоб виділити учасникам бойових дій. Як ми
зараз підемо іншим шляхом щоб перевести їх, то це займе ще трохи часу.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Якщо ми підемо цим шляхом і проведемо розробку плану детального
планування, то поділ серед учасників АТО земельних ділянок ще
відкладеться мінімум на рік.
Микульський Б.М. – міський голова.
І це дуже негативно вплине особисто і на мене, і на депутатів, бо
людина хоче мати хоч синицю в руках, ніж журавля в небі. Тут ці гроші
давайте включимо у програму, але я буду радитися з учасниками АТО. Якщо
учасники АТО підтримують це рішення, значить ми підемо цим шляхом,
якщо вони не підтримують, то ми виділимо земельні ділянки і таким чином в
подальшому вже будемо думати.
Лехкобит О.В. – депутат міської ради.
Шановні депутати, ми дійсно це обговорювали на постійній комісії з
питань земельних відносин та охорони довкілля. Ми через що і прийняли
таке рішення, бо зараз всі відмовляються, бачите зараз знов буде рішення про
відмову. Я рахую, наприклад, що розумніше зробити детальне планування.
Микульський Б.М. – міський голова.
Відмовляються, де? Відмовляються на вул.Володимирській, всі хочуть

в Дубровиці.
Лехкобит О.В. – депутат міської ради.
Якщо там буде під забудову, можливо, і там візьмуть.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Я вважаю, що все-таки потрібно розробляти тому, що це в три рази
дешевше. Якщо той, хто отримає ці земельні ділянки, то їм кожному
прийдеться робити окремо проект, і це фінансове навантаження на того
самого Атошника.
Шум в залі.
Іванов В.Я. – депутат міської ради.
Сергій Васильович (Столярець), ми для того й добавили у програму 80
тисяч гривень, щоб потім змінити цільове призначення цих земель. Бо до
цього ми не знали, скільки коштує розробка детального плану території для
того, щоб поміняти категорію землі і змінити цільове її призначення. Зараз
ми приблизно знаємо, тому й включили додатково цих 80 тисяч гривень.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому зі змінами, запропонованими постійною комісією з питань
земельних відносин та охорони довкілля.
ВИРІШИЛИ: рішення №355 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про міську Програму забезпечення пожежної,
техногенної та природної безпеки міста Дубровиця на 2017 – 2020
роки.
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
Шановні депутати, ціль цієї програми у вас записано у проекті
рішення. Поштовхом до цієї програми стала негативна статистика по
пожежах у місті Дубровиця за останні два роки. І клопотання представників
пожежної частини, це Дубровицького районного сектору, щодо
недостатнього державного фінансування на забезпечення пожежної частини
в плані паливно-мастильних матеріалів і обладнання, особливо
піноутворювачів і пожежних рукавів. При обговорюванні даної програми на
постійних комісіях з питань бюджету, фінансів та податків та з питань
житлово-комунального господарства та транспорту було відмічено те, що у
нас є багатоповерхові будинки, і в Дубровиці у пожежній частині відсутня

спеціалізована техніка. Не дай Бог, у разі виникнення пожеж на верхніх
поверхах можуть бути складнощі при тушінні, відповідно, реальні загрози
життю і здоров’ю людей. Тому на комісіях було прийняте рішення, щоб від
міської ради звернутися до райдержадміністрації та обласної
держадміністрації, до народних депутатів щодо сприяння у фінансуванні і
придбанні спеціалізованої пожежної техніки, яка могла б працювати до 9
поверху, від 5 до 9 поверху. Існуюча техніка, яка у нас зараз працює, може
забезпечити 4 поверх. Програма розроблена на три роки. Сумарне
фінансування 460 тисяч гривень, але прошу звернути увагу, що ми її будемо
фінансувати по фінансових можливостях міського бюджету.
ВИСТУПИЛИ: Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Я ознайомився з цією програмою. У мене здивування: чому ми її
робимо довгостроковою програмою. Враховуючи те, що іде процес
децентралізації, і ми не знаємо, яка буде ситуація у наступному році, де буде
Дубровицька громада. Тому я пропонував би зробити її однорічною
програмою. І в мене є пропозиція: там, у заходах, ми передбачаємо кошти по
5 тисяч на висвітлення матеріалів на радіо, телебачення, на сайт, але це не
наші повноваження, це повноваження ДСНС. Я погоджуюся з паном
Василем про те, що ми маємо звернути увагу і краще поставити бігборди про
акциз і про наповнення міського бюджету. Я пропонував би пункт 4,5,6
вилучити з заходів програми. І там, де другий пункт в рішенні: начальнику
фінансово-економічного відділу міської ради (Велика І.С.), включити таке
слово «виходячи із можливостей» передбачити фінансування видатків.
Тобто, будуть можливості – будуть фінансуватися, не буде можливостей – не
буде фінансуватися. І враховуючи те, що в програмі згадується районний
сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій, то я пропонував би, мабуть, включити у рішення пунктом другим:
«Дубровицькому районному сектору Головного управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненькій області та іншим
виконавцям забезпечити виконання програми».
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Слушна пропозиція. Стосовно фінансових можливостей у третьому
розділі програми записано: «Бюджетні призначення для реалізації заходів
Програми передбачаються при формуванні міського бюджету, виходячи з
фінансових можливостей». А стосовно громади, на мій погляд, ця програма
має бути базовою при формуванні громади. Всього на всього ці заходи, що
ми заплануємо заздалегідь, залишаться, поміняється назва громади.
Микульський Б.М. – міський голова.
Віталій Сергійович, пункт другий: начальнику фінансово-економічного
відділу міської ради (Велика І.С.) передбачити фінансування видатків на

виконання програми. Вона не уповноважена виділяти кошти без нашого
відома. Хай цей пункт буде без змін.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Добре, хай буде без змін.
Микульський Б.М. – міський голова.
Є пропозиція 4,5,6 пункт вилучити, тоді зміниться загальна сума.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Але добавити у самому рішенні пункт другий: «Дубровицькому
районному сектору Головного управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Рівненькій області та іншим виконавцям
забезпечити виконання програми», тобто, ми даємо гроші ДСНС, то давайте,
нехай вони будуть причетні до цієї програми.
Шум в залі.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Шановні колеги, я трішки відредагую: з 4 пунктом я згідний, що не
потрібно. А 5,6 пункти програми. Програма передбачає не тільки
фінансування для тушіння пожеж. Є необхідність у фінансуванні певних
профілактичних заходів. Тому, що якщо ознайомлений, значить озброєний.
Якщо організовувати рейди видачі листівок для людей з обмеженими
фізичними можливостями, людей малозабезпечених, щось у них в самій
свідомості залишається.
Шум в залі.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Шановні колеги, я ще раз вказую на те, що державна служба з
надзвичайних ситуацій має 100 відсотків фінансуватися з державного
бюджету. Так як недостатньо фінансування, тому ми і приймаємо дану
програму, щоб їм допомагати.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
По 5,6 пункту програми. Давайте почнемо з того, що ця наочність
розробляється централізовано державою Україна. Вона розповсюджується, є
у них бігборди, нехай вони розміщують. Що стосується недостатності
фінансування, а ви назвіть мені, хто достатньо фінансується. А що, міська
рада достатньо фінансується, чи міський бюджет, всі недостатньо.

Микульський Б.М. – міський голова.
Ви зрозумійте, який відділ у нас буде займатися виготовленням
наочних матеріалів. Нам наочні матеріали приходять, ми їх розповсюджуємо,
наприклад через «Будинкоуправління» і так далі. Я думаю, тут є раціональне
зерно.
Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
Є таке слово «пожежна профілактика». Так як медицина проводить
профілактику по певних хворобах, так і пожежна охорона запобігає. Сьогодні
з фінансування пожежної охорони дається тільки зарплата, електроенергія і
бензин. Більше ні на що не дають. Ні на агітацію, ні на що не дають. Нехай
не 5 тисяч, а 100 гривень потрібно, щоб виготовити листівочку і повісити її в
кожному під’їзді, як колись це робилося, то це не тяжко зробити, це не такі
великі кошти.
Шум в залі.
Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
Інше питання. Тут вказано пункт 10: «Організація роботи щодо
приведення в працездатний стан систем внутрішнього протипожежного
водопостачання». Воно в нас є тільки в лікарні, в будинку культури, і все.
Нас сьогодні цікавить зовнішнє гасіння. У нас у Дубровиці є 52 пожежні
гідранти. Пожежна машина приїжджає на пожежу, і всі говорять, що вона без
води приїхала, але не враховують, що там тієї води на дві хвилини, якщо
подадуть на всю потужність цю воду. І не вказані пожежні гідранти. Коли
трапляється пожежа на ЖД вокзалі, або горить міжрайбаза, або там горів
магазин, а воду потрібно їхати забирати до автопарку. А чого, бо всі пожежні
гідранти, які є 52 у Дубровиці, з них працює тільки 9. Чого решта пожежних
гідрантів не працюють, а це вже прерогатива міської влади, КП
«Міськводоканал». Чого гідранти не працюють, не вказали на цей нюанс.
Фабрику вирізали, гідранти потрібно було перекинути на КП
«Міськводоканал». Добре, що тут біля Бабана гідрант пожежний один на всю
Дубровицю, і біля старого банку, а де ще забрати воду: біля автовокзалу, чи
ще де.
Шум в залі.
Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
Пункт 10 неправильно сформований. Тут для внутрішнього гасіння, а
потрібно сказати для зовнішнього гасіння. Або давайте тоді окремим
пунктом внесемо зовнішнє пожежогасіння.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.

Зовнішнє пожежогасіння можна записати, але це в обов’язках системи
водопостачання.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, голосуємо спочатку за основу, а потім будемо по
пунктах. За основу прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Зараз пройдемося, пункт 4 вилучаємо з проекту рішення.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Пункт 4,5,6 вилучаємо.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ні, почекайте на рахунок 5 і 6 пункту. Нам інколи кидають на почту
листівки, і ми їх виготовляємо і розвішуємо, це не кошти, я не знаю чому там
5 тисяч гривень написали, ми в типографії не будемо роздруковувати.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Це ж наміри. Можна і по одній тисячі поставити, чи взагалі без
фінансування поставити, але профілактику потрібно залишити.
Микульський Б.М. – міський голова.
Давайте компроміс. Ми дуже довго розглядаємо, ви розумієте це ж
наміри, це ж програма. Так, 4 пункт вилучаємо, 5,6 пункт залишаємо, і щодо
10 пункту у мене така пропозиція: «Організація роботи щодо приведення в
працездатний стан систем внутрішнього та зовнішнього протипожежного
водопостачання».
Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
І добавити туди ще грошей.
Микульський Б.М. – міський голова.
Нічого ми не добавимо, бо не маємо грошей.
Шум в залі.
Золотаревич О.І. – депутат міської ради.
Давайте з 4 пункту гроші перекинемо в 10 пункт.

Микульський Б.М. – міський голова.
Петро Леонідович (Яцковець), якщо ми зараз на себе візьмемо
перевезення, лікування і пожежогасіння, то ми і так в трубі, а тоді буде в
повній трубі. Непотрібно на себе брати великі обов’язки, якщо ми не маємо
чим платити.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Богдан Михайлович (Микульський), щоб не збивати суму програми, по
5 тисяч з 4 пункту добавити в 10 пункт.
Микульський Б.М. – міський голова.
Добре, отже 4 пункт вилучаємо, 10 пункт буде звучати так:
«Організація роботи щодо приведення в працездатний стан систем
внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання», і суми з
четвертого пункту добавляємо в 10 пункт. І в 10 пункті будуть такі суми 55,0,
15,0, 15,0, 15,0. Давайте проголосуємо за ці зміни разом.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович (Микульський), у мене була пропозиція: в саме
рішення внести пункт другий: «Дубровицькому районному сектору
Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Рівненькій області та іншим виконавцям забезпечити виконання програми», а
тоді пункт другий буде третім, а третій буде четвертим.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я озвучив вам зміни, і включаємо ще додатково пункт другий, який
озвучив Віталій Сергійович (Андрусенко). Отже, прошу проголосувати за
дані зміни і доповнення.
ВИРІШИЛИ: внести зміни та доповнення до проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за проект рішення в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №356 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25 грудня
2015 року №72 «Про міську Програму забезпечення участі

Дубровицької міської ради в Асоціації міст України на 2016 – 2017
роки».
Доповідав: Годунко М.М. – секретар міської ради.
У зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати і комунальних
платежів збільшилися членські внески. Пропоную підтримати дані зміни.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №357додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-24, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік.
Доповідала: Велика І.С. – начальник фінансово-економічного відділу.
Пропонується спрямувати вільний залишок бюджетних коштів по
загальному фонду міського бюджету у сумі 882850 гривень. Я все рішення
зачитувати не буди, всі з ним ознайомлені, я тільки хочу наголосити про
технічну помилку: там, де написано «надання іншої субвенції з міського
бюджету державному бюджету», замінити на «надання субвенції з місцевого
бюджету державному бюджету на виконання програм соціально –
економічного та культурного розвитку регіонів», це в самому рішенні і в
додатку 2, 3 і 5 буде заміна. І на постійній комісії з питань бюджету, фінансів
та податків була запропоновано, що в 10 пункт рішення добавити слово
«Державних» і буде звучати «Державних банків».
Микульський Б.М. – міський голова.
Які будуть запитання?
ВИСТУПИЛИ: Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
У мене таке запитання: 22 квітня 2016 року у нас була сесія, де було
прийняте рішення «Про внесення змін до міського бюджету на 2016рік»
№124. Тоді ми говорили, що по вул.Гольшанських було 87 тисяч гривень,
половину ми даємо, а половину не даємо. А ви, Богдан Михайлович
(Микульський), знову ставите ці кошти в проект рішення.
Шум в залі.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Чекайте, адміністрація може звертатися, а я пропоную зняти ці кошти з
проекту рішення. І друге питання, що я пропоную. Є надання іншої субвенції
20 000 гривень на придбання паливо-мастильних матеріалів, розумієте це
десь 900 літрів солярки, давайте 10 000 гривень дамо спочатку.

Микульський Б.М. – міський голова.
Віталій Сергійович (Андрусенко), ви знаєте, якщо звертається голова
державної районної адміністрації, то я зобов’язаний поставити на
голосування, а ви зобов’язані вивчити, запропонувати і проголосувати. Як
проголосуєте, так і буде. Але я зобов’язаний поставити це на голосування.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Моя пропозиція: 40189 гривень по вул.Гольшанських зняти.
Шум в залі.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Ефективніше було б ці 20000 гривень дати на 10 пункт програми, на
гідранти. В решті решт вони забезпечуються паливом, а от на ремонт
гідрантів – користі було б більше. КП «Міськводоканал» виступили б
підрядником, і вони ще заробили б кошти.
Микульський Б.М. – міський голова.
Це думка слушна, але тоді потрібно виділяти кошти КП
«Міськводоканал» тому, що він ремонтує гідранти. Сергій Васильович
(Столярець), ви чудово знаєте, але я вам нагадаю, в тому році, як горіли поля,
то хто йшов гасити: Садовський, Микульський. Просили ми відповідні наші
служби, вони говорили: якщо ви нас заправите, то ми також приймемо участь
в гасінні. Скільки вам разів підпалювали сміттєзвалище?
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Я нікого не просив, все погасив.
Микульський Б.М. – міський голова.
Тому, що сміттєзвалище за містом.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Яким способом я гасив, це вже інше питання.
Шум в залі.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
У комунальній службі є водовозка, на якій стоїть насос такої самої
потужності, як на пожежній машині, рукави, і, будь-ласка, гасіть, питань не
має. Я надав пропозицію. Мені вважається , що 20000 гривень на ремонт
гідрантів є доцільніше, чим на паливо-мастильні матеріали.
Микульський Б.М. – міський голова.
Дуже вам дякую. Шановні депутати, прошу проголосувати….

Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
Ще у мене є питання. Я не був на комісії і не знаю: на ОСББ
виділяються в цьому році якісь гроші.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ми затвердили програму в тому році.
Яцковець П.Л. – депутат міської ради.
А в цьому році фінансування підтвердили трохи, чи ні.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Підтвердили на вул.Володимирська, 12, а Володимирська, 45 в
програмі, зроблять проект – профінансуємо.
Шум в залі.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Вчора мало бути засідання постійної комісії з питань бюджету,
фінансів та податків, але комісія засідала в не повному складі, через це
комісія рішення не виносила по бюджету. Я не знаю, чи хто ознайомився з
проектом рішення, чи не ознайомився, правильно депутат Андрусенко В.С.
говорить, що вже третій раз ми виділяємо кошти райдержадміністрації за
вул.Гольшанських, це не наше питання. Я також вважаю, що потрібно
вилучити цю суму з проекту рішення. 100 000 гривень ми давали у 2015 році,
це був грудень місяць, у 2016 році ми дали 47000 гривень, і вони говорили,
що вже це питання закриють, але так воно і не закрите. Три роки підряд вони
в нас просять гроші.
Микульський Б.М. – міський голова.
Дякую. Шановні депутати, є пропозиція проголосувати за проект
рішення за онову.
Для протоколу: вийшов депутат Яцковець Петро Леонідович.
ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-23, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Поступила пропозиція видалити з проекту рішення суму 40 189
гривень для погашення заборгованості за виконані роботи по капітальному
ремонту вул.Гольшанських в м.Дубровиця. Та внести зміни в суму: надання
іншої субвенції з міського бюджету державному бюджету – замість 20000
гривень 10000 гривень для придбання паливо-мастильних матеріалів. Ставлю
на голосування ваші пропозиції. Прошу голосувати.

Для протоколу: зайшов депутат Яцковець Петро Леонідович.
ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-16, «проти» - 3, «утримались» - 5
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за проект рішення в цілому.
Для протоколу: вийшла депутат Годунко Валентина Степанівна.
ВИРІШИЛИ: рішення №358 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-23, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів Дубровицької міської ради на 2017 рік.
Доповідала: Столярець М.М. – начальник організаційно-правового
відділу.
Шановний головуючий, шановні депутати у зв’язку з тим, що остання
нормативно грошова оцінка земель міста Дубровиця була проведена у грудні
2010 року, відповідно до статті 18 Закону України «Про оцінку земель»,
нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах
населених пунктів незалежно від їх цільового призначення, проводиться не
рідше ніж один раз на 5-7 років. Для приведення у відповідність до норм
чинного законодавства виникла необхідність у підготовці даного проекту
регуляторного акту: «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земель міста Дубровиці». Проект рішення у вас
є, прошу підтримати. Можливо, це буде перехідний проект регуляторного
акту тому, що готується технічна документація нормативно-грошової оцінки
наших земель.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає, тоді прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №359 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-23, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про передачу проектно-кошторисної документації та
надання згоди на передачу виконаних робіт.

Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
Шановні депутати, за кошти міського бюджету ми виготовляли
проектно-кошторисну документацію і фінансували певні проекти, які вказані
безпосередньо в проекті рішення. Це стосується по документації на об’єкт
«Самопливний каналізаційний колектор 500 мм в м.Дубровиця Рівненської
області – реконструкція», виготовлення проектно-кошторисної документації
«Реконструкція зовнішньої каналізаційної мережі вул. Грушевського в
м.Дубровиця» і, відповідно, ми фінансували об’єкт по реконструкції
зовнішньої каналізаційної мережі по вул. Грушевського за кошти міського
бюджету. Відповідно, ці роботи мають передатися на баланс КП
«Міськводоканал» в межах фінансування. Тому і підготовлений відповідний
проект рішення, який розданий вам, прошу підтримати.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання до Юрія Аркадійовича (Яременка).
Столярець С.В. – депутат міської ради.
В якому стані той колектор.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Який?
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Цей, що ми передаємо документацію, самопливний.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Завершується друга черга.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
А щоб завершити повністю.
Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Щоб
завершити повністю,
1400000
гривень виділено
з
природоохоронного обласного фонду, відповідно, корегування документації
не проведено і до кінця корегування він не буде зданий. Декларація не буде
закрита. Залишилося буквально 15 метрів доробити і підключити до
аванкамери.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Зрозуміло.

Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання будуть ще? Запитань немає, тоді прошу проголосувати за
даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №360 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-23, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу вартості виконаних робіт.
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
У минулому 2016 році за кошти субвенції з державного бюджету було
профінансовано реконструкція дитячого навчального закладу №1. Відповідні
роботи виконані, і просимо прийняти рішення щодо передачі даного об’єкту
на баланс дошкільного навчального закладу.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає, тоді прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №361 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-23, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу основного засобу з метою
здійснення його подальшої експлуатації.
Доповідав: Яременко Ю.А. – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
Передбачено передати розкидач піску та солі, балансоутримувачем
якого є КП «Будинкоуправління», на баланс міської ради з метою здійснення
його подальшої експлуатації комунальною службою міста. Відповідно
підготовлений такий проект рішення, прошу підтримати.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання? Немає.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Термін «безоплатно» можна прибрати, все рівно власність комунальна.
Шум в залі.

Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №362 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-23, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної
документації з нормативної грошової оцінки земель міста Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Переді мною виступала Марія Миколаївна (Столярець), яка розказала
що це. У вас є проект рішення, що нам потрібно корегувати, точніше, робити
нову технічну документацію у зв’язку з закінченням терміну її дії. Проект
рішення у вас є, на постійній комісії з питань земельних відносин та охорони
довкілля дане питання розглядалося, і комісія підтримала.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає, тоді прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №363 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-23, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах
(аукціоні) по вул. Артеменка.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Розповідати про земельну ділянку вам не потрібно тому, що ви всі
знаєте, ми готували цей проект. Це земельна ділянка, яка буде виставлятися
на земельні торги. Проект рішення у вас є, на постійній комісії з питань
земельних відносин та охорони довкілля дане питання розглядалося. Богдан
Михайлович (Микульський), Іван Миколайович (Кузеванов) хоче сказати.
Микульський Б.М. – міський голова.
Іван Миколайович (Кузеванов) будь-ласка.
ВИСТУПИЛИ: Кузеванов І.М. – депутат міської ради.
У мене є пропозиція, коли я передивився всі документи по даному

питанню, то побачив, що є висновок інституту землеустрою щодо втрат
земель сільськогосподарського призначення. Ці втрати є наповнення
міського бюджету в сумі 20745,68 грн. і вони не вказані в даному рішенні.
Тому у мене пропозиція, щоб включити у проект рішення другим пунктом:
«Затвердити згідно
із Постановою Кабінету Міністрів України від
17.11.1997р. №1279 «Про розміри
та Порядок
визначення втрат
сільськогосподарського
і
лісового
виробництва,
які
підлягають
відшкодуванню» втрати сільськогосподарського виробництва в розмірі
20745,68 грн.(двадцять тисяч сімсот сорок п’ять гривень 68 копійок),
спричинені вилученням 0,90 га сільськогосподарських угідь (рілля) для
використання їх у цілях, не пов’язаних з веденням сільського господарства, із
земель запасу житлової та громадської забудови на земельну ділянку для
продажу права оренди на земельних торгах (аукціоні), (02.03) для
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку,
кадастровий номер 5621810100:01:006:0293, площею 0,90 га в м. Дубровиця,
вул. Артеменка, які сплачуються переможцем торгів в двохмісячний термін
на відповідний рахунок міської ради». Це є втрати, які надходять до міського
бюджету.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Це слушне питання, чому, я зараз розкажу. По угіддям дали висновок,
що там рілля.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Почекайте, якщо нам взяти додатково 20000 гривень то правильне
рішення прийнято. Іван Миколайович (Кузеванов), є пропозиція
проголосувати за основу з доповненнями і в цілому, так.
Кузеванов І.М. – депутат міської ради.
Можуть думки розбігатися.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я так думаю, що це ж у міський бюджет додатково 20 тисяч гривень, я
думаю, всі згідні.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
У мене таке запитання: ми знаємо, хто буде будувати, хто просить цю
землю, то вже аукціону як такого не буде.
Микульський Б.М. – міський голова.
Буде.

Шум в залі.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Проведення земельних торгів обов’язкове.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу з
доповненням, яке вніс Іван Миколайович (Кузеванов) і в цілому. Згідні, не
має заперечень, тоді прошу голосувати.
ВИРІШИЛИ: рішення №364 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-20, «проти» - 0, «утримались» - 3
СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації детального
плану території земельної ділянки вул. Артеменка в м. Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Ми розглядали дане питання, витримана процедура громадського
обговорення, тобто воно було розміщено і в місцевій пресі, і на сайті міської
ради. Так само і графічні матеріали. Тобто, протягом місяця будь-хто мав
право звернутися і ознайомитися з графічними матеріалами, дати свої
зауваження. За цей період жодних зауважень не надійшло. Надійшли
позитивні висновки щодо плану детального планування. Проект рішення у
вас є, на постійній комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля
дане питання розглядалося, підтримали.
Кузеванов І.М. – депутат міської ради.
Катерина Данилівна (Пшенична), а це та сама ділянка, що в
попередньому рішенні.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Так, розумієте там була орієнтовна площа, тобто коли ми приймали
рішення….
Кузеванов І.М. – депутат міської ради.
Непохожа вона, там площа 0,90 га була. Я дивлюся, що кадастровий
номер однаковий, формування ділянки однакове.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Так, сюди в проект рішення я вставила кадастровий номер.

Кузеванов І.М. – депутат міської ради.
Я читаю чітко: на земельну ділянку і кадастровий номер. Якщо
кадастровий номер вже визначений, значить ділянка сформована, одна і та
сама ділянка. Кадастровий номер, що характеризує земельну ділянку. Це дві
різні ділянки чи одна і та сама, але різні площі.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Одна й та сама. Однак план детального планування розроблений на
орієнтовну площу 0,92 га, тоді кадастровий номер вилучимо, це технічна
помилка.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Катерина Данилівна (Пшенична), я вам дякую. Прошу проголосувати
за даний проект рішення за основу і в цілому.
Для протоколу: вийшов депутат Яцковець Петро Леонідович.
ВИРІШИЛИ: рішення №365 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-18, «проти» - 0, «утримались» - 4
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про продаж права оренди земельної ділянки на земельних
торгах
(аукціоні)
для
будівництва
та
обслуговування
багатоквартирного житлового будинку по вул. Артеменка
в
м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення у вас є, я думаю, ви з ним ознайомилися. На постійній
комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля дане питання
розглядали. І вирішили в пункті, де встановлена стартова ціна права оренди,
у вас в проекті написано три відсотки, але ми обговорили, що в нас є
нормативно грошова оцінка і ці три відсотки розписати у гривнях, скільки це
буде. Щоб це було відомо і вам, і громаді. Тому в цей пункт комісія пропонує
внести суму і доповнити цей пункт словами «що становить 50 181 (п’ятдесят
тисяч сто вісімдесят одна) гривня 95 копійок». А далі все залишається без
змін.

Микульський Б.М. – міський голова.
Я думаю, що всі зрозуміли, прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому зі змінами.
ВИРІШИЛИ: рішення №366 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-18, «проти» - 1, «утримались» - 3
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про визначення переліку земельних ділянок для
опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на них) на
земельних торгах.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
На постійній комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля
дане питання розглядали, це перелік інвестиційно-привабливих
ділянок, на які може бути продано право оренди на земельних торгах.
У додатку у вас є перелік, комісія підтримала.
Шум в залі.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
До нас сьогодні завітали інвестори, які зацікавилися ділянкою по
вул.Миру. Вони готові виступити і розповісти про свої плани на перспективу,
що вони бачать і як.
ВИСТУПИЛИ: Микульський Б.М. – міський голова.
Зараз я коротко розкажу, це ділянка в болотистій місцевості. Ми
позавчора виїжджали з депутатами, і дуже добре, що є такий інвестор. Це
лише наші наміри. Ми можемо виїхати всі туди і подивитися, що це за
ділянка. Прошу Андрій Анатолійович (Друзенко), розкажіть звідки ви, хто ви
і що вас занесло в наші краї.
Друзенко А.А. – генеральний директор компанії «Друзі Девелопмент».
Я сам з Рівного, зараз будую під Києвом. Можете подивитися наш сайт,
він називається «Друзі Девелопмент», і так називається фірма, і, відповідно,
сайт має таку саму назву. Будуємо соціальне житло, яке доступне для людей
в ціновій політиці і, власне, даємо, що, я думаю, для регіону буде дуже
актуально, безвідсотковий кредит. Це соціальна складова, яка могла би бути
цікава для всього регіону і для населення, звісно. Стараємося вкладати кошти
і в структуру міста там, де ми будуємо, можете подивитися в Інтернеті, що в
Ірпіні відкрили сквер ім.Пушкіна, це ми зробили такий подарунок для
м.Ірпіня. Був я трохи в шкурі вашого голови у м.Гостомель, я був

заступником, мною було проініційовано збільшення надходжень від пайової
участі. Я, будучу сам забудовником, 6 місяців воював з депутатами, щоб
збільшити розмір пайової участі. Тому розумію, за що ви боретеся, в
принципі, у мене такі самі цінності, як у вас. Як сказав мер м.Ірпіня, ми
їздимо у Чехію і дивимося, як там гарно, то давайте тут робити якусь Європу.
Земляна Т.В. – депутат міської ради.
Яка вам перспектива у Дубровиці будувати. Люди купляють будинки в
Рівному, цілими під’їздами.
Шум в залі.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Яка ціна одного метра квадратного, орієнтовно.
Шум в залі.
Друзенко А.А. – генеральний директор компанії «Друзі Девелопмент».
8800 гривень ми під Києвом продаємо.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
А в Дубровиці?
Друзенко А.А. – генеральний директор компанії «Друзі Девелопмент».
Все виходить від собівартості. Зараз я вам не готовий сказати, але не
більше, це точно.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Де під Києвом, назвіть.
Друзенко А.А. – генеральний директор компанії «Друзі Девелопмент».
Гостомель, Ірпінь, Буча.
Шум в залі.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Квартири ви здаєте з опорядженням чи без.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Без, звичайно.
Друзенко А.А. – генеральний директор компанії «Друзі Девелопмент».
Сенсу не має робити ремонт, якщо людина…. У нас є квартири преміум
класу по 650 доларів метр квадратний, ви також можете побачити на сайті,

люди купляють за 650 доларів квадратний метр, і все вони переробляють, все
роблять під себе.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Ви як генпідрядник виступаєте?
Друзенко А.А. – генеральний директор компанії «Друзі Девелопмент».
У нас девелоперська компанія. Вона здійснює функцію якби
організатора всього процесу: інвестиції, генпідрядника, відділ продажу. Ми
все в одному. Генпідрядна компанія – це та, яка надає послуги і заробляє на
будівництві, а ми будуємо для себе і самі продаємо.
Столярець С.В. – депутат міської ради.
Це бізнес.
Друзенко А.А. – генеральний директор компанії «Друзі Девелопмент».
Звичайно, бізнес, ми не благодійний фонд.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Тут питання таке, там немає каналізації. Септик не поставиш біля
такого будинку.
Шум в залі.
Друзенко А.А. – генеральний директор компанії «Друзі Девелопмент».
Я не готовий вам зараз по технічних питаннях надати всі відповіді. Ми
так досконало на сьогодні не вивчали це питання.
Шум в залі.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
На одній із сесії ми розглядали це питання, вилучали цю землю з
вулиці Миру, і тоді була така пропозиція, щоб роздати Атошникам.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Зрозумійте, правильно Бгдан Михайлович (Микульський) сказав, що
там болото, і якщо ви роздасте Атошникам, знову будуть відмови.
Шум в залі.
Лехкобит О.В. – депутат міської ради.
Ми ж на комісії говорили, що потрібно поговорити з хлопцями, їм

запропонувати, що є така ділянка і щоб вони між собою обговорили, і тоді
питань не має. Щоб потім до нас не було запитань.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ми зараз маємо для Атошників землі набагато кращі, розумієте.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
У мене бачення таке: якщо береться компанія, там складна ділянка,
дороги практично немає, болотиста місцевість, і там рядом ми будемо давати
ділянки для Атошників. Якщо вони будують, потім будується
інфраструктура, відповідно, Атошники вже можуть підключатися і будуть
жити в нормальних умовах. Місто повинно розвиватися. Якщо інвестор дасть
поштовх, тоді можна підключати і інші будинки, які будуть там будуватися.
Дубінець Т.В. – депутат міської ради.
Це будуть багатоповерхові.
Друзенко А.А. – генеральний директор компанії «Друзі Девелопмент».
Ми стараємося будувати до чотирьох поверхів. Для нас соціальна
складова також дуже важлива, і якщо дев’ять поверхів, то люди не знають
один одного. А коли чотири поверхи, то й разом день народження святкують,
це більше на життя схоже.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
Для протоколу: вийшов депутат Кузеванов Іван Миколайович.
ВИРІШИЛИ: рішення №367 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки по вул. Нова в
м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.

Проект рішення вам розданий, це земельна ділянка, де знаходиться
«Нова пошта». Вартість вказана, умови продажу вказані, на постійній комісії
з питань земельних відносин та охорони довкілля розглянуто.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає. Прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №368 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти» - 0, «утримались» - 2
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Годунко Г.В. в м.Дубровиця по вул.
Західна.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення вам розданий, дане питання розглядалося на постійній
комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля, ми довго
обговорювали дане питання. Ще раз розповідаю депутатам: для того, щоб
дізнатися, де розміщена земельна ділянка, є такий сайт: публічно кадастрова
карта України, вибираєте регіон, район і місто, забиваєте ті цифри, що стоять
в проекті рішення, і ви побачите, де та ділянка розміщена в м.Дубровиця.
ВИСТУПИЛИ: Задорожний А.Г. – депутат міської ради.
Питання таке, чому повністю вул.Західну не затверджуємо, а по одній
ділянці затверджуємо.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Я зараз скажу: бо там виникають проблемні питання. Там стоять
сарайчики, хтось грядочку садить. Я розумію, що самозахват, але людський
фактор присутній. От з таким людським фактором ми стикнулися з Петрушко
Т.В., де маємо зараз судовий позов. Де люди також самозахватом зайняли
земельну ділянку, але подали позов до суду.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ми хочемо спочатку вирішити питання з тими людьми, щоб конфлікт
врегулювати, і потім дати. Тому, що в нас уже є дві такі справи, де тяжкі
взаємовідносини, доходить до бійки. Я думаю, що по кожній земельній
ділянці, де є проблема, потрібно вирішили мирним шляхом, тоді буде добре.
Шум в залі.

Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Так, це складне питання. Люди мають одну позицію й іншу. Але кожну
ділянку, ми говорили на комісії, розглядаємо досконало. Якщо виникає таке,
то зразу ми говоримо тому, хто по рішенню має отримати земельну ділянку,
будь-ласка, влагоджуй цей конфлікт з людьми, щоб не виникало цих питань.
Я розумію, що по букві закону потрібно взяти бульдозер і це все знести.
Петрушко Т.В. – депутат міської ради.
То згідно законодавства, якщо в Дубровиці немає землі, давайте нехай
надалі ці сараї стоять чи що. Навпаки, потрібно, щоб надавали штрафи.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ми розглядаємо конкретне питання, але ми вже відійшли від теми.
Іванов В.Я. – депутат міської ради.
Річ в тім, що в нас дуже багато депутатів виходить. Тільки починається
голосування про затвердження проектів землеустрою, як одразу ставиться
питання: а хто давав дозвіл на розробку проекту землеустрою? А він був
даний в 2012 році, ми вже не можемо відмінити це рішення, розумієте. Нам
потрібно виходити з цього положення.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я вам скажу: до мене люди приходять, сваряться, то я хоч на посаді. А
до Володимира Яковича (Іванов) додому приходять і сваряться аж стеля
піднімається, а він всього на всього голова комісії віднедавна.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, прошу голосувати, у нас ще дуже багато питань.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №369 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-20, «проти» - 0, «утримались» - 1

Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, я знаю, що важко, але переходимо до наступного
питання.
СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у спільну сумісну власність громадянам по вул.
Садова, 8 в м. Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення вам розданий, це будиночок, який є у власності двох
осіб: мами і сина, і згідно закону їм переходить у спільну сумісну власність.
На постійній комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля дане
питання розглянули, прошу підтримати.
Для протоколу: зайшов депутат Кузеванов Іван Миколайович.
Микульський Б.М. – міський голова.
По Садовій,8 питань немає, проблем немає. Прошу проголосувати за
даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №370 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення у вас є, єдине, вибачте, у проекті рішення написана
стара назва вулиці Каплуна, а потрібно вул. В.Стуса.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає. Прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому зі зміною назви вулиці Каплуна на вул. В.Стуса.
ВИРІШИЛИ: рішення №371 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.

Це звернувся громадянин, який набув спадщину на житловий будинок,
і згідно закону він має право звернутися щодо оформлення земельної ділянки
відповідно до діючого законодавства. Але, вибачте, у проекті рішення
написано Клюйко Ігор Васильович, а потрібно Клюйко Григорій Васильович,
прошу внести відповідні зміни.
Микульський Б.М. – міський голова.
Проект рішення вам розданий, є пропозиція внести зміни у проект
рішення: замість Клюйку Ігорю Васильовичу написати Клюйку Григорію
Васильовичу. Щоб більше таких помилок не було, виносите на сесію і такі
помилки.
Іванов В.Я. – депутат міської ради.
На постійній комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля
це вже було поправлено.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає, тоді прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому зі зміною імені Ігоря на Григорія.
Для протоколу: вийшов депутат Ляшенко Микола Миколайович.
ВИРІШИЛИ: рішення №372 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-20, «проти» - 0, «утримались» - 1
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, прошу тишини, переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки по вул. Миру, 4 в
м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Проект рішення у вас є, це земельна ділянка по вул.Миру, тобто під
кінотеатром «Зміна» і під гаражем. На постійній комісії з питань земельних
відносин та охорони довкілля ми розглядали і в нас виникла суперечка у
відмінках прізвищ. Одні говорили так, другі говорили так: Шмалюсі чи
Шмалюху і вияснили, що правильно Шмалюху.
Микульський Б.М. – міський голова.
Які будуть запитання.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Назвіть всіх власників.

Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Власники: Салюта Валерій Володимирович, Шмалюх Ігор
Олександровіч, Васильєв Анатолій Анатолійович.
Конончук Г.Л. – депутат міської ради.
Яку вони частку мають.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Кожному подарована 1/3 частка. Виходить, власність розбита на три
частини, і дарувальник подарував кожному по одній частині.
Шум в залі.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Ця ділянка була вже визначена попереднім власником об’єкту
нерухомості ще в 2014 році, 12 сотих. Це під приміщенням і збоку гараж.
Територія з переду приміщення лишається в комунальній власності.
Бернацький С.М. – депутат міської ради.
Рози росли, зараз смітник зробив.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, прошу визначатися, вам розданий проект рішення.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-3, «проти» - 0, «утримались» - 18
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, прошу тишини, переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду в межах
м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Аналогічно людина набула право на житловий будинок, а так як своє
право вона використала на безкоштовну приватизацію, тому вона просить
дозвіл на розробку документації в оренду вул.Нова, 65. Стара забудова.

Микульський Б.М. – міський голова.
Якщо немає запитань, то прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
Для протоколу: зайшов депутат Ляшенко Микола Миколайович.
ВИРІШИЛИ: рішення №373 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, прошу тишини, переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок у власність громадянам в
м.Дубровиця.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Аналогічно, проект рішення вам розданий це стара забудова, додаток у
вас є. Питання розглянуто на постійній комісії з питань земельних відносин
та охорони довкілля, прошу задавати питання.
Микульський Б.М. – міський голова.
Якщо немає запитань, то прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №374 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Лавор О.П. в м.Дубровиця по вул.
Західна.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Це ідентичний проект, що Годунко ми голосували, проект рішення вам
розданий. На постійній комісії з питань земельних відносин та охорони
довкілля дане питання розглянуто, підтримано.
Микульський Б.М. – міський голова.
Комісія підтримала, прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №375 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-21, «проти» - 0, «утримались» - 1

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Шишову І.П. на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
шляхом викупу в м. Дубровиця, вул.Залізнична.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Звернувся власник об’єкту нерухомості, в проекті рішення у вас є хто,
де ділянка знаходиться і під яким об’єктом. Зверніть увагу на площу
земельної ділянки, яка була написана в заяві, це 0,8437 га. Ця ділянка там, де
закінчується молокозавод і зразу за молокозаводом. Це землі промисловості.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитання?
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Прошу проголосувати за даний проект рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №376 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-20, «проти» - 0, «утримались» - 2
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення експертної
грошової оцінки земельної ділянки в м. Дубровиця, вул. 1000-ліття
Дубровиці,6.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
У вас проект рішення є, на постійній комісії з питань земельних
відносин та охорони довкілля дане питання розглядалося. Це земельна
ділянка, як ми зараз називаємо під піцерією, старий «Гастроном». На минулій
сесії ми затверджували проект землеустрою, але вони не писали клопотання
щодо надання дозволу на проведення експертної оцінки. Зараз вони просять
надати дозвіл на проведення експертної оцінки. Прошу питання.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає. Прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №377 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки
від 24.11.2004 № 04045890002.
Доповідала: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.

ПАТ «Укртелеком» звернувся про внесення змін до існуючого
договору в частині нормативно грошової оцінки так, як вона кожний рік
індексується і виходить, що вартість орендної плати збільшується. У вас
проект рішення є, на постійній комісії з питань земельних відносин та
охорони довкілля дане питання розглянуте, буд-ласка, задавайте питання.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Запитань немає. Прошу проголосувати за даний проект рішення за
основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №378 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне 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 те, що ми говорили. Проект рішення у вас є. Учасникам АТО
надавалися дозволів на виготовлення проектів землеустрою, тепер пишуть
заяву про відмову. І виходить, що згідно їхньої заяви вносимо зміни до
попереднього рішення.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я думаю, запитань не буде. Прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення №379 додається.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-22, «проти» - 0, «утримались» - 0
Микульський Б.М. – міський голова.
Переходимо до наступного питання.
СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Дубінець Т.В.
Доповідав: Микульський Б.М. – міський голова (запит додається).
Проект рішення вам розданий. Прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-11, «проти» - 0, «утримались» - 11
Микульський Б.М. – міський голова.
Наступне питання.
СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Бабана В.В.
Доповідав: Микульський Б.М. – міський голова (запит додається).
Ми також підтримуємо всі дії для того, щоб допомогти учасникам
АТО.
ВИСТУПИЛИ: Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань
містобудування, архітектури та земельних відносин.
Я не знала, що є такий депутатський запити.
Годунко М.М. – секретар ради.
Він поступив за хвилину до початку сесії.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Я, що хочу сказати, я розумію, що я не маю права говорити, бо я не
депутат. Але знаєте, прикро, що ми обговорювали, шукали шляхи, і замість
того, щоб просто прийти поговорити і сказати, виходить, що вони зразу
тикають: от ми це зробили. Не вони це зробили, і вони цього не знали, ми
обговорили це і рішили на постійній комісії з питань земельних відносин та
охорони довкілля.
Шум в залі.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Ці кошти вже закладені в програмі. Ми вже прийняли програму.
Шум в залі.
Пшенична К.Д. – завідувач сектору з питань містобудування,
архітектури та земельних відносин.
Просто прийти і співпрацювати разом. Ми ж не тікаємо, не ховаємося.
Співпраця повинна бути.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Так, Віктор Васильович (Краглевич), будь-ласка.

Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Віктор Васильович (Краглевич), будь-ласка. Не сваріться, будь-ласка.
Шум в залі.
Краглевич В.В. – депутат міської ради.
Вся Дубровиця стоїть на заболотному місці. Потрібно канави
прочищати самому, хто там живе. Я сорок років людей агітую, робіть кожний
біля своєї хати, прочищайте. Там екскаватором не можна прочистити, там
тільки вручну. Хто це буде робити в міській раді, комунальна служба. А на
рахунок сміття, що роблять: візьмуть ялинку, деревину зрізав, всунуть в
контейнер, а сміття кругом контейнера. Приїхав водій з помічником, як їм це
сміття забрати. Замість того, щоб перекинути контейнер, вони півгодини біля
контейнера прибирають. Це потрібно людей вчити, розмовляти з ними, що ви
робите.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Віктор Васильович (Краглевич), я розкажу, коли ми приходили по цих
канавах, розбираємося, а сусіди сваряться: а я вас не пущу на свою
територію. Кожна людина повинна, по-перше, облагородити біля себе, а не
кинути і міська рада давайте чистьте. Там, де потрібні механізми, то ми
поможемо, а де потрібна лопата, то потрібно самому і чистити. Я думаю, що
депутати зрозуміють, що ми можемо допомогти людям, але люди мають самі
бути зацікавленні в прочищенні цієї канави.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я думаю, по канавам вже всім все ясною. Послухайте, проект рішення
на депутатський запит Бабана В.В.
Годунко М.М. – секретар ради.
Проект рішення:
1. Направити депутатський запит Бабана В.В. на розгляд виконавчого
комітету Дубровицької міської ради.
2. Про результати розгляду депутатського запиту доповісти на
наступній сесії міської ради.
Микульський Б.М. – міський голова.

Це такий проект рішення, я прошу проголосувати за даний проект
рішення за основу і в цілому.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-6, «проти» - 1, «утримались» - 15
Шум в залі.
СЛУХАЛИ: Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, переходимо до питання «Різне».
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Віталій Сергійович (Андрусенко), будь-ласка.
ВИСТУПИЛИ: Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович (Микульський), це вже «Різне».
Микульський Б.М. – міський голова.
Так, «Різне».
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Шановні колеги, сьогодні на сесії ми з вами зекономили для міського
бюджету майже 60 тисяч гривень. У мене пропозиція до Богдана
Михайловича (Микульського): нехай він у апараті визначить людину, яка
вивчить ситуацію і придбаємо для депутатів систему «Рада». Ми заощадимо
час під час голосування, і це буде для майбутніх скликань. Ви розумієте, іде
підрахунок і ми тратимо час, а кожен має якусь роботу, а так нажали – і
пішло, пішло. Я думаю, найпростішу систему «Рада-3».
Микульський Б.М. – міський голова.
Будемо думати. Якщо вона в межах розумного і якщо ми зекономили,
то давайте будемо думати разом. Віталій Сергійович (Андрусенко), якщо я
запропоную то напишуть, що корупція.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Запишете в протоколі, що Андрусенко говорив.
Микульський Б.М. – міський голова.
Гаразд, пропозиція Андрусенка В.С.
Земляна Т.В. – депутат міської ради.
Дуже багато людей до мене звертаються з питанням, що в нас у центрі,

де був магазин «Шпалери». Хто дозволив, чомусь всі думають, що це
дозволив Микульський, а Микульський говорить, що він нічого не знає.
Микульський Б.М. – міський голова.
Микульський все знає. Відповідаю на ваше запитання. Відкрили так
звану «Державну лотерею». Ми звернулися з листом до власників подати нам
всі ліцензійні, дозвільні документи на відкриття.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Вони вже працюють.
Микульський Б.М. – міський голова.
У подальшому, якщо вони не мають ліцензій, ми будемо повідомляти в
правоохоронні органи.
Земляна Т.В. – депутат міської ради.
У Дубровиці вже 4 заклади ігрових автоматів. Вже 4 тих, що знають всі
дубровиччани офіційно, має відкритися п’ятий.
Микульський Б.М. – міський голова.
Я вас дуже підтримую, але у нас у Генеральну Прокуратуру пишуть за
кіоск, а за ігрові автомати ще ніхто не написав.
Земляна Т.В. – депутат міської ради.
У «Рівне вечірнє» було написано, що у Володимирці на цьому тижні
закрили дві точки ігрових автоматів. Написав анонім, хоча анонімки не
розглядаються, але вони пішли закрили те, що було офіційно з вивісками з
усім. Одне вони закрили також було «Державна лотерея», а інше таке, як у
нас на станції.
Микульський Б.М. – міський голова.
Знаєте, нам нічого не дає та лотерея, ні прибутку, але ми діємо в межах
законодавства.
Земляна Т.В. – депутат міської ради.
Богдан Михайлович (Микульський), люди не знають, думають, що все
рішають депутати.
Микульський Б.М. – міський голова.
Ви знаєте, якщо я там мав би, то я вже був би на одному сайті
розмальований от і до. Але чомусь навіть той сайт туди не пішов. Вас не
цікавить, чому той сайт туди не пішов і не зазняв це.
Шум в залі.

Гладка Л.М. – депутат міської ради.
В Одесі таку державну лотерею підірвали разом із жителями будинку.
Земляна Т.В. – депутат міської ради.
І в нас підірвуть. Якщо зараз хлопці почнуть залишати всі гроші там, то
побачите, що буде.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
У нас є ДНД. Нехай промоніторить скільки є гральних закладів, так
званих лотерей на території міста. І ми доручаємо вам, як міському голові,
звернутися в правоохоронні органи, щоб вони перевірили у них наявність
ліцензій. Якщо немає ліцензіє, це вже їхнє питання, вони прикривають, є
ліцензія – вони далі працюють.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Нам пообіцяли у п’ятницю надати пакет документів.
Андрусенко В.С. – депутат міської ради.
Це по одному, а їх багато.
Микульський Б.М. – міський голова.
Будемо і з другими працювати.
Шум в залі.
Микульський Б.М. – міський голова.
Шановні депутати, вже всі питання порядку денного вичерпані, дякую
вам за працю, шістнадцяту чергову сесію міської ради сьомого скликання
оголошую закритою.
(Звучить державний гімн України)

Міський голова

Б.Микульський

Секретар ради

М.Годунко

