Україна

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
ХХХІХ сесії міської ради VІІ скликання
24 травня 2018 року
10.00 год

м. Шепетівка
велика зала засідань виконавчого комітету
Шепетівської міської ради
Всього депутатів міської ради

– 34 чол.

Присутніх на сесії депутатів
(список додається)

– 24 чол.

Запрошених
(список додається)

7 – чол.

В сесійній залі присутні заступники міського
голови, начальники управлінь та відділів
виконавчого комітету Шепетівської міської
ради, представники ЗМІ, мешканці міста
Засідання ХХХІХ сесії міської ради VІІ скликання розпочинає і веде міський голова Полодюк
М.І..
Міський голова Полодюк М.І. запропонував депутатам міської ради зареєструватись за
допомогою електронної системи голосування «Віче», повідомив, що в залі присутні 24
депутати міської ради і міський голова, сесія є повноважна та оголосив засідання ХХХІХ сесії
міської ради VІІ скликання відкритим.
Прозвучав Державний Гімн України.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що протягом чотирьох днів працювали депутатські
комісії, на яких розглянуто 33 питання порядку денного. Запитав в депутатів міської ради чи
будуть зміни та доповнення до порядку денного. Немає.
Міський голова Полодюк М.І. запропонував затвердити перелік питань порядку денного
ХХХІХ сесії міської ради VІІ скликання «за основу» і «в цілому»:
1. Про звернення до Верховної Ради України щодо ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних
перетворень
Доповідає: Верхогляд М.І. – депутат міської ради VII
скликання
2. Про укладення угоди між Хмельницькою обласною радою та Шепетівською міською радою
Доповідає: Дрищ В. О. – начальник фінансового управління
3. Про припинення права користування земельною ділянкою згідно із ст. 141 Земельного кодексу
України
Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
4. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Власюк Наталії Борисівні

Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
5. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Ружанському Анатолію
Михайловичу
Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
6. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Панасюк Ніні Іванівні
Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
7. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Іщенко Інні Петрівні
Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
8. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Приймак Оксані Леонідівні
Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
9. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
згідно із ст. 124 Земельного кодексу України (оренда)
Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із ст. 123
Земельного кодексу України
Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
11. Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності
Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних
ділянок по проспекту Миру, 28
Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних
ділянок по Старокостянтинівському шосе, 31
Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних
ділянок по вулиці Рамповій, 14
Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних
ділянок по вулиці Подільській, 74
Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
16. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок згідно із ст. 118, 121
Земельного кодексу України
Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
17. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України для будівництва індивідуальних гаражів
Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
18. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
для індивідуального садівництва та затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України
Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
19. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та затвердження технічних документацій
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із ст. 42
Земельного кодексу України
Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зі зміною цільового
призначення) згідно із ст. 20 Земельного кодексу України Гусарову Олександру Олександровичу
Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зі зміною цільового
призначення) згідно із ст. 20 Земельного кодексу України Мартинюк Зої Іванівні
Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зі зміною цільового
призначення) згідно із ст. 20 Земельного кодексу України Рябчуну Івану Васильовичу
Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин

24. Про затвердження переліку земельних ділянок, право власності на які буде реалізовано через
аукціон

Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
25. Про поновлення договору оренди земельної ділянки згідно із ст. 33 Закону України «Про оренду
землі»
Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
26. Про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок
Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
27. Про внесення доповнень в Програму регулювання та розвитку земельних відносин у м. Шепетівка
на 2016-2018 роки
Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
28. Про продаж земельної ділянки Бесчасній Катерині Сергіївні
Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального
господарства
та
з
питань
регулювання земельних відносин
29. Про продаж земельної ділянки Ковалю Тарасу Дмитровичу
Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст з питань
регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання
земельних відносин
30. Про продаж земельної ділянки Федорову Валерію Анатолійовичу
Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального
господарства
та
з
питань
регулювання земельних відносин
31. Про продаж земельної ділянки Ворощуку Олександру Васильовичу
Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального
господарства
та
з
питань
регулювання земельних відносин
32. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) згідно із ст. 123 Земельного кодексу України
Доповідає: Чеханюк А.В. – головний спеціаліст відділу з
питань регулювання земельних відносин управління
житлово-комунального
господарства
та
з
питань
регулювання земельних відносин
33. Різне

Пропозиція ставиться на голосування і приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
1
Биков Віталій Петрович
2
Верхогляд Михайло Іванович
3
Веселкова Галина Петрівна
4
Волоткевич Ігор Васильович

за
за
за
за
за

5
Герасимчук Тамара Миколаївна
6
Гетьман Василь Михайлович
7
Глушківський Владислав Станіславович
8
Дідук Надія Миколаївна
9
Кикоть Микола Юрійович
10
Курганський Олександр Олексійович
11
Кушик Станіслав Володимирович
12
Липкань Анатолій Всеволодович
13
Літвін Юлія Віталіївна
14
Мазаєв Володимир Васильович
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
16
Потапова Галина Лук’янівна
17
Примак Віталій Олександрович
18
Пустовойт Олександр Степанович
19
Савчук Валентина Миколаївна
20
Синюта Володимир Володимирович
21
Сікора Інна Володимирівна
22
Сорока Дмитро Леонідович
23
Спеціальний Павло Андрійович
24
Яковлева Наталія Василівна
„За”– 24+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не
голосуванні” – немає.

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
брали участі в

Міський голова Полодюк М.І. надав слово секретарю міської ради Кикотю М.Ю., який
зачитав:
- депутатський запит Бунечко А.В. щодо невиконання програми «Громадський бюджет» з
проханням: * доповісти та доповідати про хід та результати реалізації проектів- переможців
(згідно пункту 3.2 положення); * доручити відповідним структурним підрозділам внести зміни
в положення про Громадський бюджет в частині інформаційно-роз'яснювальної роботи
(п.3.2); конкретизувати, яка робота має проводитись, у яких змі, які виконавці, який бюджет,
план тощо та винести дані зміни на розгляд Шепетівської міської ради; * доручити
відповідним структурним підрозділам внести зміни в положення про Громадський бюджет
стосовно формату голосування, що включає в себе зазначення офіційного порталу
Громадського бюджету Шепетівки, де відбувається голосування та зміну голосування
паперовими бюлетенями з метою унеможливлення фальсифікації голосування. Відповідно
винести дані зміни на розгляд Шепетівської міської ради; * надати інформацію про загальну
кількість голосів у 2017 році за громадські бюджети ( у т.ч. через електронне голосування,
голосування за допомогою паперових бюлетенів та недійсних паперових бюлетенів).
- депутатський запит Прохорчук В.П. щодо вуличної торгівлі м’ясних і молочних продуктів,
риби, овочів, фруктів і іншої городини, тощо по вулиці Героїв Небесної Сотні, 25-29 та
прохання внести в порядок денний чергової сесії Шепетівської міської ради проект рішення
«Про заборону торгівлі та упорядкування тротуару по вул. Героїв Небесної Сотні, 25-29».
Кикоть М.Ю. повідомив, що у зв’язку з відсутністю на цьому засіданні депутата, проект
рішення буде включений до порядку денного наступного засідання сесії.
- депутатський запит Шайноги Ю.М. щодо включення в порядок денний чергової сесії
Шепетівської міської ради проекту рішення «Про встановлення пристроїв примусового
зниження швидкості та дорожніх знаків по вул. М. Дзявульського, б. 15».
Кикоть М.Ю. повідомив, що проект рішення буде включений до порядку денного наступного
засідання сесії.
- депутатський запит Потапової Г.Л. щодо надання інформації, а саме: 1). перелік будинків та
кількість квартир в будинку, яким було за рішенням комісії з розгляду питань, пов'язаних з
відключенням споживачів від мережі центрального теплопостачання надано дозвіл на
відключення від мережі центрального опалення. (Згідно закону України «Про житлово-

комунальні послуги Розділ VІ.п.7. «У багатоквартирних будинках,у яких на день набрання
чинност, цим законом (9.11.2017р. ) не менш як половина квартир, нежитлових приміщень
відокремлена від мереж центрального опалення власники квартир та нежитлових приміщень,
приєднаних до таких мереж не зобов’язані, але мають право виключно за власним рішенням у
встановленому порядку відокремити (відключити) від них квартиру чи нежитлове приміщення
та влаштувати систему індивідуального теплопостачання». Для визначення, чи при прийняті
рішення про надання дозволу на встановлення індивідуального опалення окремими
квартирами багатоповерхового будинку були комісією враховані вимоги закону України «Про
житлово-комунальні послуги»; 2) офіційне роз'яснення про повноваження комісії створенної
на основі рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради минулого скликання №143
від 24 липня 2014р. Згідно Закону України «Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку ст.4 п.2. «Власники квартир та нежитлових приміщень є
співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку вирішується на зборах
співвласників будинку, а не комісією минулого скликання. Користуючись рішенням комісії
минулого скликання виконавчий комітет надав дозвіл для ПАТ «Шепетівкагаз» на незаконне
втручання в систему газопостачання будинку, часткову заміну фасадної труби будинку та
встановлення нових труб до квартир, які мають дозвіл на встановлення індивідуального
опалення;
3) прокоментувати начальнику відділу архітектури та
містобудування Донкову В.В. законність та безпечність наявності великої кількості труб (64)
на фасаді будинків (при переході на індивідуалне оплення всього будинку).
Кикоть М.Ю. повідомив, що на засіданні сесії міської ради з поважних причин відсутні
депутати: Холява П.Я., Собчук Н.М., Прохорчук В.П., Бунечко А.В., Шайнога Ю.М., Савчук
Р.В., Федоров В.Б. з невідомих причин відсутні – Костюк В.В. та Микитюк Т.М.
Кикоть М.Ю. зачитав лист-оголошення з Інституту політичної освіти щодо набору жінокдепутатів місцевих рад та жінок, які планують стати депутатами для участі в навчальному
семінарі в рамках проекту «Місцеве самоврядування. Крок до ефективності».
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до Кикотя
М.Ю. Записався 1 депутат.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Спеціальний П.А. щодо звернення Федорова В.Б. щодо
надбавки першому заступнику міського голови Вихівському В.Б..
Кикоть М.Ю. повідомив про написану заяву депутатом міської ради Федоровим В.Б. не
роглядати його депутатський запит поданий 05.04.2018 р.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Спеціальний П.А. про звернення депутатів фракції
Радикальної партії Олега Ляшка Федорова В.Б. щодо асфальтного заводу, залізобетонної
конструкції та заслуховування першого заступника міського голови про його роботу.
Міський голова Полодюк М.І. надав слово голові депутатської комісії з питань розвитку
промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності Верхогляду
М.І., який повідомив, що питання розглядалось на засіданні профільної комісії, але у зв’язку з
відсутністю фінансового аналізу, немає висновку комісії тому питання не виноситься на
розгляд сьогоднішнього засіданні сесії; запропонував заслухати першого заступника міського
голови Вихівського В.Б. на наступному засіданні сесії міської ради.
Міський голова Полодюк М.І. запропонував, відповідно Регламенту міської ради VІІ
скликання питання, що не увійшли в порядок денний розглянути в питанні «Різне».
Міський голова Полодюк М.І. перейшов до розгляду питань порядку денного та надав слово
депутату міської ради Верхогляду М.І..
І.
СЛУХАЛИ: Депутата міської ради Верхогляда М.І. про звернення до Верховної Ради
України щодо ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень, який повідомив,
що проект рішення розглянуто на засіданні депутатських комісій.

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача, зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект рішення
«за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
за
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
за
19
Савчук Валентина Миколаївна
за
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
за
22
Сорока Дмитро Леонідович
не голосував
23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 23+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі в
голосуванні” – 1.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про звернення до Верховної Ради України щодо
ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень» прийняти як рішення сесії
(додається рішення № 1).
ІІ.
СЛУХАЛИ: Начальника фінансового управління Дрища В. О. про укладення угоди між
Хмельницькою обласною радою та Шепетівською міською радою, який повідомив, що проект
рішення розглянуто на засіданні депутатських комісій.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача, зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект рішення
«за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
за

4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
за
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
за
19
Савчук Валентина Миколаївна
за
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
за
22
Сорока Дмитро Леонідович
не голосував
23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 23+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі в
голосуванні” – 1.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про укладення угоди між Хмельницькою обласною
радою та Шепетівською міською радою» прийняти як рішення сесії (додається рішення №2).
ІІІ.
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про припинення права користування земельною ділянкою згідно із ст. 141
Земельного кодексу України, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні
депутатських комісій, зауважень та доповнень до проекту рішення не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача, зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція профільної комісії - прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому»
як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект рішення
«за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
не голосував
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за

12
Липкань Анатолій Всеволодович
13
Літвін Юлія Віталіївна
14
Мазаєв Володимир Васильович
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
16
Потапова Галина Лук’янівна
17
Примак Віталій Олександрович
18
Пустовойт Олександр Степанович
19
Савчук Валентина Миколаївна
20
Синюта Володимир Володимирович
21
Сікора Інна Володимирівна
22
Сорока Дмитро Леонідович
23
Спеціальний Павло Андрійович
24
Яковлева Наталія Василівна
„За”– 23+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не
голосуванні” – 1.

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
брали участі в

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про припинення права користування земельною
ділянкою згідно із ст. 141 Земельного кодексу України» прийняти як рішення сесії (додається
рішення №3).
ІV.
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Власюк Наталії
Борисівні, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні депутатських комісій,
зауважень та доповнень до проекту рішення не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача, зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція профільної комісії - прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому»
як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект рішення
«за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
не голосував
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
за
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
за

19
Савчук Валентина Миколаївна
за
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
відсутня
22
Сорока Дмитро Леонідович
за
23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 22+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі в
голосуванні” – 2 (1+1).
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про передачу на умовах оренди сформованої земельної
ділянки Власюк Наталії Борисівні» прийняти як рішення сесії (додається рішення №4).
V.
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Ружанському
Анатолію Михайловичу, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні
депутатських комісій, зауважень та доповнень до проекту рішення не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача, зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція профільної комісії - прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому»
як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект рішення
«за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
не голосував
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
за
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
не голосувала
17
Примак Віталій Олександрович
утримався
18
Пустовойт Олександр Степанович
за
19
Савчук Валентина Миколаївна
за
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
за
22
Сорока Дмитро Леонідович
за
23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 21+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в
голосуванні” – 2.

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про передачу на умовах оренди сформованої земельної
ділянки Ружанському Анатолію Михайловичу» прийняти як рішення сесії (додається рішення
№5).
VІ
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Панасюк Ніні
Іванівні, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні депутатських комісій,
зауважень та доповнень до проекту рішення не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача, зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція профільної комісії - прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому»
як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект рішення
«за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
не голосував
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
за
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
за
19
Савчук Валентина Миколаївна
за
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
за
22
Сорока Дмитро Леонідович
за
23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 23+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі в
голосуванні” – 1.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про передачу на умовах оренди сформованої земельної
ділянки Панасюк Ніні Іванівні» прийняти як рішення сесії (додається рішення №6).
VІІ.
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Іщенко Інні

Петрівні, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні депутатських комісій,
зауважень та доповнень до проекту рішення не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача, зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція профільної комісії - прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому»
як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект рішення
«за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
за
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
за
19
Савчук Валентина Миколаївна
за
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
за
22
Сорока Дмитро Леонідович
не голосував
23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 23+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі в
голосуванні” – 1.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про передачу на умовах оренди сформованої земельної
ділянки Іщенко Інні Петрівні» прийняти як рішення сесії (додається рішення №7).
VІІІ.
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Приймак Оксані
Леонідівні, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні депутатських комісій,
зауважень та доповнень до проекту рішення не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача, зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція профільної комісії - прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому»
як рішення сесії.

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект рішення
«за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
за
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
за
19
Савчук Валентина Миколаївна
за
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
за
22
Сорока Дмитро Леонідович
за
23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 24+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі в
голосуванні” – немає.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про передачу на умовах оренди сформованої земельної
ділянки Приймак Оксані Леонідівні» прийняти як рішення сесії (додається рішення №8).
ІХ.
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки згідно із ст. 124 Земельного кодексу України (оренда), яка повідомила, що
проект рішення розглянуто на засіданні депутатських комісій, зауважень та доповнень до
проекту рішення не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача, зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція профільної комісії - прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому»
як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект рішення
«за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за

6
Гетьман Василь Михайлович
7
Глушківський Владислав Станіславович
8
Дідук Надія Миколаївна
9
Кикоть Микола Юрійович
10
Курганський Олександр Олексійович
11
Кушик Станіслав Володимирович
12
Липкань Анатолій Всеволодович
13
Літвін Юлія Віталіївна
14
Мазаєв Володимир Васильович
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
16
Потапова Галина Лук’янівна
17
Примак Віталій Олександрович
18
Пустовойт Олександр Степанович
19
Савчук Валентина Миколаївна
20
Синюта Володимир Володимирович
21
Сікора Інна Володимирівна
22
Сорока Дмитро Леонідович
23
Спеціальний Павло Андрійович
24
Яковлева Наталія Василівна
„За”– 24+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не
голосуванні” – немає.

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
брали участі в

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із ст. 124 Земельного кодексу України
(оренда)» прийняти як рішення сесії (додається рішення №9).
Х.
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
згідно із ст. 123 Земельного кодексу України, яка повідомила, що проект рішення розглянуто
на засіданні депутатських комісій, зауважень та доповнень до проекту рішення не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача, зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція профільної комісії - прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому»
як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект рішення
«за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
за

13
Літвін Юлія Віталіївна
14
Мазаєв Володимир Васильович
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
16
Потапова Галина Лук’янівна
17
Примак Віталій Олександрович
18
Пустовойт Олександр Степанович
19
Савчук Валентина Миколаївна
20
Синюта Володимир Володимирович
21
Сікора Інна Володимирівна
22
Сорока Дмитро Леонідович
23
Спеціальний Павло Андрійович
24
Яковлева Наталія Василівна
„За”– 24+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не
голосуванні” – немає.

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
брали участі в

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки згідно із ст. 123 Земельного кодексу України» прийняти як рішення сесії
(додається рішення №10).
ХІ.
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності, яка
повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні депутатських комісій, зауважень та
доповнень до проекту рішення не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача, зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція профільної комісії - прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому»
як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект рішення
«за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
за
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
за
19
Савчук Валентина Миколаївна
за

20
Синюта Володимир Володимирович
21
Сікора Інна Володимирівна
22
Сорока Дмитро Леонідович
23
Спеціальний Павло Андрійович
24
Яковлева Наталія Василівна
„За”– 24+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не
голосуванні” – немає.

за
за
за
за
за
брали участі в

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання згоди на поділ земельної ділянки
комунальної власності» прийняти як рішення сесії (додається рішення №11).
ХІІ.
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та
об’єднання земельних ділянок по проспекту Миру, 28, яка повідомила, що проект рішення
розглянуто на засіданні депутатських комісій, зауважень та доповнень до проекту рішення не
надходило.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив пропозицію депутатів міської ради – доповнити п.1
«…згідно поданої план-схеми…..»
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача, зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція профільної комісії - прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому»
як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект рішення
з внесеними доповненням в п.1 «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція
приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
за
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
не голосував
18
Пустовойт Олександр Степанович
за
19
Савчук Валентина Миколаївна
за
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
за
22
Сорока Дмитро Леонідович
не голосував
23
Спеціальний Павло Андрійович
за

24
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 22+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі в
голосуванні” – 2.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо поділу та об’єднання земельних ділянок по проспекту Миру, 28» прийняти як рішення
сесії (додається рішення №12).
ХІІІ.
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та
об’єднання земельних ділянок по Старокостянтинівському шосе, 31, яка повідомила, що
проект рішення розглянуто на засіданні депутатських комісій.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до
доповідача. На питання записалось 3 депутати ( Гетьман В.М., Глушківський В.С. –
помилково).
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Биков В.П. запитав чи зазначено в технічній
документації обмеження щодо водопроводу, який проходить через всю земельну ділянку.
Чеханюк А.В. повідомила, що судячи з витягів Державного земельного кадастру охоронна
зона навколо водопроводу розробником технічної документації не зазначена.
Депутат міської ради Биков В.П. вніс пропозицію відкласти питання на довивчення, у зв’язку
з невнесеними в технічну документацію обмежень щодо водопроводу.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради про зміни та доповнення до
проекту рішення, чи є бажаючі виступити. Немає.
Депутат міської ради Липкань А.В. наголосив, що лист директора цукрового комбінату з
повідомленням про проведення будівельних та земляних робіт на ділянці, де розташований
трубопровід подачі води на вул. Економічну отриманий ще в листопаді 2017 року та запитав
директора ШКВПКГ Бикова В.П. чи зроблені розрахунки за цей час підприємством, зауважив,
що за такий період можна було прорахувати та передбачити кошти в міському бюджеті на
винесення водопроводу, що проходить через територію цукрового комбінату.
Директор ШКВПКГ Биков В.П. повідомив, що переговори з керівником цукрового комбінату
проводились, хоча безрезультатно, перенесення водогону внесено в програму «Питна вода»,
але коштів в бюджеті немає.
Міський голова Полодюк М.І. запропонував депутатам міської ради записатися на виступи.
Записалось 3 депутата і секретар міської ради.
ВИСТУПИЛИ: Секретар міської ради Кикоть М.Ю. з інформацією про результати засідання
комісії з визначення та відшкодування збитків власників землі, а саме про те, що цукровий
комбінат буде сплачувати заборгованість починаючи з 13 вересня 2017 року (відтоді як
почали працювати), заборгованість по оренді попередників будуть сплачувати тільки за
земельні ділянки, на яких розташовані будівлі.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Верхогляд М.І. з обуренням щодо переносу міського
водогону з землі, яка належить територіальній громаді.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Веселкова Г.П. щодо залучення інвесторів.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради, голова комісії з питань земельних відносин, архітектури
та будівництва, охорони навколишнього середовища Синюта В.В. повідомив, що на засіданні

профільної комісії питань не виникало, тому для уникнення подальших непорозумінь
запросив всіх депутатів міської ради на засідання земельної комісії, попросив депутатів надалі
тих, хто володіє якоюсь інформацією ставити до відома голову комісії .
Депутат міської ради Биков В.П. запропонував надалі при виділенні чи наданні в оренду
земельних ділянок погоджувати наявність комунікацій з організаціями, що надають послуги
(водоканал, тепломережа).
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутата міської ради
Бикова В.П. – проект рішення відкласти на довивчення для внесення в технічну документацію
із землеустрою інформації про наявні обмеження та обтяження земельної ділянки. Пропозиція
приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
проти
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
утрималася
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
утримався
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
утримався
19
Савчук Валентина Миколаївна
за
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
за
22
Сорока Дмитро Леонідович
не голосував
23
Спеціальний Павло Андрійович
проти
24
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – 2, „утримались” – 3, ,,не брали участі в
голосуванні” – 1.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо поділу та об’єднання земельних ділянок по Старокостянтинівському шосе, 31»
відкладено на довивчення до внесення в технічну документацію із землеустрою інформації
про наявні обмеження та обтяження земельної ділянки.
ХІV.
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та
об’єднання земельних ділянок по вулиці Рамповій, 14, яка повідомила, що проект рішення
розглянуто на засіданні депутатських комісій, зауважень та доповнень до проекту рішення не
надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача, зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.

Надійшла пропозиція профільної комісії - прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому»
як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект рішення
«за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
утрималася
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
за
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
за
19
Савчук Валентина Миколаївна
за
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
за
22
Сорока Дмитро Леонідович
не голосував
23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 22+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в
голосуванні” – 1.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо поділу та об’єднання земельних ділянок по вулиці Рамповій, 14» прийняти як рішення
сесії (додається рішення №13).
ХV.
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та
об’єднання земельних ділянок по вулиці Подільській, 74, яка повідомила, що проект рішення
розглянуто на засіданні депутатських комісій, зауважень та доповнень до проекту рішення не
надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача, зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція профільної комісії - прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому»
як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект рішення
«за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за

1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
за
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
за
19
Савчук Валентина Миколаївна
за
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
за
22
Сорока Дмитро Леонідович
не голосував
23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 23+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі в
голосуванні” – 1.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо поділу та об’єднання земельних ділянок по вулиці Подільській, 74» прийняти як
рішення сесії (додається рішення №14).
ХVІ.
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок та затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України, яка повідомила, що проект рішення
розглянуто на засіданні депутатських комісій.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача. Немає.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради про зміни та доповнення до
проекту рішення. Записався 1 депутат міської ради.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Пісарцов Д.В. з пропозицією голосувати окремо по п.2,
п.п. 1.1 – 1.13 та окремо по п.п. 1.14-1.15.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію голосувати окремо по
п.2, п.п. 1.1 – 1.13 та окремо по п.п. 1.14-1.15. Пропозиція не приймається, в зв’язку з тим, що
не набрала достатньої кількості голосів під час голосування.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за

3
Веселкова Галина Петрівна
утрималася
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
утрималася
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
не голосував
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
утримався
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
утримався
19
Савчук Валентина Миколаївна
не голосувала
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
за
22
Сорока Дмитро Леонідович
не голосував
23
Спеціальний Павло Андрійович
утримався
24
Яковлева Наталія Василівна
не голосувала
„За”– 15+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 5, ,,не брали участі в
голосуванні” – 4.
Надійшла пропозиція - прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект рішення
«за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція не приймається, в зв’язку з тим, що не
набрала достатньої кількості голосів під час голосування..
Міський голова Полодюк М. І.
утримався
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
утримався
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
утримався
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
утрималася
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
утримався
12
Липкань Анатолій Всеволодович
за
13
Літвін Юлія Віталіївна
не голосував
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
утримався
16
Потапова Галина Лук’янівна
утрималася
17
Примак Віталій Олександрович
утримався
18
Пустовойт Олександр Степанович
за
19
Савчук Валентина Миколаївна
за
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
утрималася
22
Сорока Дмитро Леонідович
не голосував

23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
утрималася
„За”– 13, „проти” – немає, „утримались” – 9+1 голос міського голови, ,,не брали участі в
голосуванні” – 2.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та затвердження проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України» відхилений,
як такий, що не отримав необхідної більшості голосів на підтримку під час голосування.
ХVІІ.
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України для будівництва
індивідуальних гаражів, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні
депутатських комісій, пропозиція профільної комісії – голосувати окремо по підпунктах
пункту 1.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача, зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція профільної комісії - профільної комісії – голосувати окремо по
підпунктах пункту 1.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію профільної комісії –
голосувати окремо по підпунктах пункту 1. Пропозиція не приймається, в зв’язку з тим, що не
набрала достатньої кількості голосів під час голосування.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
утрималася
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
утримався
7
Глушківський Владислав Станіславович
утримався
8
Дідук Надія Миколаївна
утрималася
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
утримався
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
утримався
13
Літвін Юлія Віталіївна
утрималася
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
утримався
18
Пустовойт Олександр Степанович
утримався
19
Савчук Валентина Миколаївна
за
20
Синюта Володимир Володимирович
утрималвся
21
Сікора Інна Володимирівна
утрималася
22
Сорока Дмитро Леонідович
за
23
Спеціальний Павло Андрійович
утримався
24
Яковлева Наталія Василівна
за

„За”– 12+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 12, ,,не брали участі в
голосуванні” – немає.
Надійшла пропозиція - прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект рішення
«за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
утримався
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
за
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
за
19
Савчук Валентина Миколаївна
за
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
за
22
Сорока Дмитро Леонідович
за
23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
не голосувала
„За”– 23, „проти” – немає, „утримались” – 1 голос міського голови, ,,не брали участі в
голосуванні” – 1.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу
України для будівництва індивідуальних гаражів» прийняти як рішення сесії (додається
рішення №15).
ХVІІІ.
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для індивідуального садівництва та затвердження проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України, яка
повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні депутатських комісій, повідомила,
що:
- до п.п. 1.4 були зауваження архітектора, так як дана земельна ділянка розташована в зоні
прибережної захисної смуги, тому ведення індивідуального садівництва в цій зоні
непередбачено
- по п.п. 2.2. надійшла заява від громадян про те, щоб не розглядати їх питання щодо
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у
власність.

Депутати міської ради, члени профільної комісії повідомили, що на засіданні комісії по п.п.
1.3. не визначились, тому вирішено винести на розгляд сесії.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача. Немає.
Надійшла пропозиція – голосувати окремо п.п. 1.3. та п.п. 1.4 .
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію голосувати окремо п.п.
1.3. та п.п. 1.4. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
не голосувала
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
утрималася
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
утримався
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
утримався
19
Савчук Валентина Миколаївна
за
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
за
22
Сорока Дмитро Леонідович
не голосував
23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 19+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 3, ,,не брали участі в
голосуванні” – 2.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти п.п. 1.3.
«Власюк Марії Марківні по вул. Некрасова, 81-Б для індивідуального садівництва
орієнтовною площею земельної ділянки 1200 кв. м із земель сільськогосподарського
призначення за рахунок земель комунальної власності» як підпункт рішення сесії. Пропозиція
не приймається, в зв’язку з тим, що не набрала достатньої кількості голосів під час
голосування.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
утрималася
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
утримався

10
Курганський Олександр Олексійович
утримався
11
Кушик Станіслав Володимирович
проти
12
Липкань Анатолій Всеволодович
за
13
Літвін Юлія Віталіївна
утрималася
14
Мазаєв Володимир Васильович
утримався
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
утримався
16
Потапова Галина Лук’янівна
утрималася
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
за
19
Савчук Валентина Миколаївна
за
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
за
22
Сорока Дмитро Леонідович
за
23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 16+1 голос міського голови, „проти” – 1, „утримались” – 7, ,,не брали участі в
голосуванні” – немає.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти п.п. 1.4.
«Поліщук Наталії Пилипівні по вул. Марко Вовчок, 11 для індивідуального садівництва
орієнтовною площею земельної ділянки 1000 кв. м із земель сільськогосподарського
призначення за рахунок земель комунальної власності» як підпункт рішення сесії. Пропозиція
не приймається, в зв’язку з тим, що не набрала достатньої кількості голосів під час
голосування.
Міський голова Полодюк М. І.
утримався
1
Биков Віталій Петрович
утримався
2
Верхогляд Михайло Іванович
утримався
3
Веселкова Галина Петрівна
не голосувала
4
Волоткевич Ігор Васильович
утримався
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
утрималася
6
Гетьман Василь Михайлович
утримався
7
Глушківський Владислав Станіславович
утримався
8
Дідук Надія Миколаївна
утрималася
9
Кикоть Микола Юрійович
проти
10
Курганський Олександр Олексійович
утримався
11
Кушик Станіслав Володимирович
утримався
12
Липкань Анатолій Всеволодович
утримався
13
Літвін Юлія Віталіївна
утрималася
14
Мазаєв Володимир Васильович
утримався
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
утримався
16
Потапова Галина Лук’янівна
утрималася
17
Примак Віталій Олександрович
утримався
18
Пустовойт Олександр Степанович
утримався
19
Савчук Валентина Миколаївна
утрималася
20
Синюта Володимир Володимирович
утримався
21
Сікора Інна Володимирівна
утрималася
22
Сорока Дмитро Леонідович
не голосував
23
Спеціальний Павло Андрійович
утримався
24
Яковлева Наталія Василівна
утрималася
„За”– немає, „проти” – 1, „утримались” – 21+1 голос міського голови, ,,не брали участі в
голосуванні” – 2.

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради про зміни та доповнення до
проекту рішення. Немає.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект рішення
без п.п. 2.2. (у зв’язку з поданою заявою) та з зміненою нумерацією підпунктів (без п.п. 1.3 та
п.п. 1.4) «за основу» і «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
утримався
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
за
19
Савчук Валентина Миколаївна
за
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
за
22
Сорока Дмитро Леонідович
не голосував
23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 22+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в
голосуванні” – 1.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва та
затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок згідно із ст. 118, 121
Земельного кодексу України» прийняти як рішення сесії (додається рішення №16).
ХІХ.
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та
затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості), яка повідомила, що проект рішення розглянуто на
засіданні депутатських комісій, зауважень та доповнень до проекту рішення не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача, зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція профільної комісії - прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому»
як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект рішення
«за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція приймається.

Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
не голосував
13
Літвін Юлія Віталіївна
не голосувала
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
за
19
Савчук Валентина Миколаївна
за
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
за
22
Сорока Дмитро Леонідович
за
23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 22+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі в
голосуванні” – 2.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) та затвердження технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)» прийняти як
рішення сесії (додається рішення №17).
ХХ.
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
згідно із ст. 42 Земельного кодексу України, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на
засіданні депутатських комісій, та про зауваження юридичного відділу.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача, зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Міський голова Полодюк М.І. надав слово начальнику юридичного відділу Бабась Г.І. для
коментарів заперечень, яка повідомила, що суть заперечення полягає в тому, що на земельній
ділянці знаходиться нерухоме майно, яка не належить ОСББ «Подільське, 10» і землевпорядна
документація не відповідає вимогам чинного законодавства.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до Бабась
Г.І.. Записалось 2 депутата.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Курганський О.О. з зауваженням, чому юристом не
попереджені представники міської ради та виконкому, щодо невідповідповідності проекту
рішення вимогам законодавства.

Бабась Г.І. відповіла, що при візуванні проекту рішення всі зауваження були виписані та
прикріплені до проекту рішення, з якими могли всі ознайомитись.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Потапова Г.Л. щодо заперечень юридичного відділу по
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Бабась Г.І. відповіла, що сектором з питань ДАБК складено акт, відповідно до якого виявлено,
що на прибудинковій території багатоквартирного житлового будинку № 10 по вул. А.
Молодики знаходиться самовільно побудований гараж з надбудовою (власника цієї будівлі не
встановлено). З цього слідує, що на земельній ділянці знаходиться нерухоме майно, яке не
належить співвласникам багатоквартирного житлового будинку.
Начальник відділу містобудування та архітектури Донков В.В. вніс роз’яснення та надав
інформацію про самовільно-побудований гараж.
Голова комісії з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони
навколишнього середовища Синюта В.В. підсумував вищевказане та попросив депутатів
міської ради підійти до питання з моральної (а не з юридичної) точки зору та підтримати
даний проект рішення.
Надійшла пропозиція профільної комісії - прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому»
як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект рішення
«за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція не приймається, в зв’язку з тим, що не
набрала достатньої кількості голосів під час голосування.
Міський голова Полодюк М. І.
утримався
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
утримався
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
утримався
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
утрималася
6
Гетьман Василь Михайлович
утримався
7
Глушківський Владислав Станіславович
утримався
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
утримався
10
Курганський Олександр Олексійович
утримався
11
Кушик Станіслав Володимирович
утримався
12
Липкань Анатолій Всеволодович
за
13
Літвін Юлія Віталіївна
утрималася
14
Мазаєв Володимир Васильович
утримався
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
утримався
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
утримався
18
Пустовойт Олександр Степанович
за
19
Савчук Валентина Миколаївна
не голосувала
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
утрималася
22
Сорока Дмитро Леонідович
утримався
23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
утрималася
„За”– 8, „проти” – немає, „утримались” – 15+1 голос міського голови, ,,не брали участі в
голосуванні” – 1.

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки згідно із ст. 42 Земельного кодексу України» відхилений, як такий, що не
отримав необхідної більшості голосів на підтримку під час голосування.
ХХІ.
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зі
зміною цільового призначення) згідно із ст. 20 Земельного кодексу України Гусарову
Олександру Олександровичу, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні
депутатських комісій, зауважень та доповнень до проекту рішення не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача, зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція профільної комісії - прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому»
як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект рішення
«за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
за
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
не голосував
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
за
19
Савчук Валентина Миколаївна
за
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
за
22
Сорока Дмитро Леонідович
за
23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
не голосувала
„За”– 22+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі в
голосуванні” – 2.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки (зі зміною цільового призначення) згідно із ст. 20 Земельного кодексу
України Гусарову Олександру Олександровичу» прийняти як рішення сесії (додається
рішення №18).
ХХІІ.

СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зі
зміною цільового призначення) згідно із ст. 20 Земельного кодексу України Мартинюк Зої
Іванівні, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні депутатських комісій,
зауважень та доповнень до проекту рішення не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача, зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція профільної комісії - прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому»
як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект рішення
«за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
за
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
за
19
Савчук Валентина Миколаївна
за
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
за
22
Сорока Дмитро Леонідович
за
23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 24+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі в
голосуванні” – немає.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки (зі зміною цільового призначення) згідно із ст. 20 Земельного кодексу
України Мартинюк Зої Іванівні» прийняти як рішення сесії (додається рішення №19).
ХХІІІ.
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зі
зміною цільового призначення) згідно із ст. 20 Земельного кодексу України Рябчуну Івану
Васильовичу, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні депутатських
комісій, на профільній комісії були зауваження до проекту рішення.

Голова комісії з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони
навколишнього середовища Синюта В.В. повідомив рішення профільної комісії – відкласти
проект рішення на довивчення, у зв’язку з тим, що земельна ділянка знаходиться в центрі
міста, змінюється цільове призначення частини земельної ділянки під комерційну діяльність,
але невідомо який об’єкт буде розміщений на ній.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача/співдоповідача, зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція профільної комісії – відкласти на довивчення проект рішення.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію профільної комісії –
проект рішення відкласти на довивчення. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
утримався
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
утримався
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
за
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
утримався
18
Пустовойт Олександр Степанович
за
19
Савчук Валентина Миколаївна
за
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
за
22
Сорока Дмитро Леонідович
за
23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 21+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 3, ,,не брали участі в
голосуванні” – немає.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки (зі зміною цільового призначення) згідно із ст. 20 Земельного кодексу
України Рябчуну Івану Васильовичу» відкладено на довивчення.
ХХІV.
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про затвердження переліку земельних ділянок, право власності на які буде
реалізовано через аукціон, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні
депутатських комісій, зауважень та доповнень до проекту рішення не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача. На запитання записалося 2 депутати.

ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Курганський О.О. запитав про земельні ділянки та їх
місце знаходження.
Чеханюк А.В. відповіла, що
- земельна ділянка по вул.Промислова, 3 була включена в перелік інвестиційно-привабливих
ділянок, але необхідно дотриматись процедури і включити її в перелік земельних ділянок,
право власності на які буде реалізовано через аукціон, розташована вона через дорогу від
м’ясокомбінату;
- земельна ділянка по вул.400-річчя Шепетівки,1 – знаходиться навпроти «Приват Банку»,
була в оренді банку та банк відмовився від ділянки;
- земельна ділянка по вул.Героїв Небесної Сотні,56 – знаходиться біля (вздовж) готелю
«Центральний», була в оренді ПАТ "Шепетівкагаз".
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Верхогляд М.І. щодо земельної ділянки по вул.Героїв
Небесної Сотні,56.
Міський голова Полодюк М.І. надав слово начальнику відділу містобудування та архітектури
Донкову В.В., який повідомив, що дана ділянка сформована, занесена в кадастрову карту
України, від бардюри десь приблизно 4,5 метрів, до філіалу школи-гімназії заїзд залишається;
наголосив, що подальше використання даної земельної ділянки передбачає тільки благоустрій
прилеглої території та паркування автомобілів, так як вказана сторона готелю є об’єктом
культурної спадщини, тому ніякої добудови/забудови не може бути.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради про зміни та доповнення до
проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція - прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект рішення
«за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
не голосувала
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
утрималася
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
утримався
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
за
19
Савчук Валентина Миколаївна
за
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
за
22
Сорока Дмитро Леонідович
не голосував
23
Спеціальний Павло Андрійович
не голосував
24
Яковлева Наталія Василівна
за

„За”– 19+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 2, ,,не брали участі в
голосуванні” – 3.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження переліку земельних ділянок, право
власності на які буде реалізовано через аукціон» прийняти як рішення сесії (додається
рішення №20).
ХХV.
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про поновлення договору оренди земельної ділянки згідно із ст. 33 Закону
України «Про оренду землі», яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні
депутатських комісій, по п.3 була пропозиція архітектора змінити цільове призначення та три
ділянки вивільнити для учасників АТО, так як земельна ділянка довгий час орендується для
сінокосіння, що суперечить Генеральному плану міста.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача, зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція винести на окреме голосування п.3 « Поновити Новаковському Івану
Петровичу строком на 3 роки (до 24.05.2021 р.) договір оренди земельної ділянки площею
2500 кв. м по вул. Котляревського, 12-А (кадастровий номер 6810700000:01:018:0332) для
сінокосіння. Зобов’язати орендаря у місячний термін підписати договір оренди (додаткову
угоду) земельної ділянки та протягом 10 днів від підписання договору (додаткової угоди)
провести його (її) державної реєстрації».
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію голосувати за п.3 окремо.
Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
не голосувала
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
утрималася
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
за
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
утримався
19
Савчук Валентина Миколаївна
за
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
за
22
Сорока Дмитро Леонідович
не голосував
23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
за

„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 2, ,,не брали участі в
голосуванні” – 2.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти п.3
« Поновити Новаковському Івану Петровичу строком на 3 роки (до 24.05.2021 р.) договір
оренди земельної ділянки площею 2500 кв. м по вул. Котляревського, 12-А (кадастровий
номер 6810700000:01:018:0332) для сінокосіння. Зобов’язати орендаря у місячний термін
підписати договір оренди (додаткову угоду) земельної ділянки та протягом 10 днів від
підписання договору (додаткової угоди) провести його (її) державної реєстрації» як пункт
рішення сесії. Пропозиція не приймається, в зв’язку з тим, що не набрала достатньої кількості
голосів під час голосування.
Міський голова Полодюк М. І.
проти
1
Биков Віталій Петрович
утримався
2
Верхогляд Михайло Іванович
утримався
3
Веселкова Галина Петрівна
не голосувала
4
Волоткевич Ігор Васильович
утримався
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
утрималася
6
Гетьман Василь Михайлович
утримався
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
утримався
10
Курганський Олександр Олексійович
не голосував
11
Кушик Станіслав Володимирович
не голосував
12
Липкань Анатолій Всеволодович
не голосував
13
Літвін Юлія Віталіївна
утрималася
14
Мазаєв Володимир Васильович
утримався
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
утримався
16
Потапова Галина Лук’янівна
утрималася
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
не голосував
19
Савчук Валентина Миколаївна
утрималася
20
Синюта Володимир Володимирович
утримався
21
Сікора Інна Володимирівна
не голосувала
22
Сорока Дмитро Леонідович
не голосував
23
Спеціальний Павло Андрійович
утримався
24
Яковлева Наталія Василівна
утрималася
„За”– 3, „проти” – 1 голос міського голови, „утримались” – 14, ,,не брали участі в
голосуванні” – 7.
Голова комісії з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони
навколишнього середовища Синюта В.В. інформував присутніх про те, що по п.5 Приватне
акціонерне товариство «Шепетівський деревообробний комбінат» має борг по оренді
земельної ділянки.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект рішення
зі зміненою нумерацією пунктів ( без п.3) «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція
приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
за

7
Глушківський Владислав Станіславович
8
Дідук Надія Миколаївна
9
Кикоть Микола Юрійович
10
Курганський Олександр Олексійович
11
Кушик Станіслав Володимирович
12
Липкань Анатолій Всеволодович
13
Літвін Юлія Віталіївна
14
Мазаєв Володимир Васильович
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
16
Потапова Галина Лук’янівна
17
Примак Віталій Олександрович
18
Пустовойт Олександр Степанович
19
Савчук Валентина Миколаївна
20
Синюта Володимир Володимирович
21
Сікора Інна Володимирівна
22
Сорока Дмитро Леонідович
23
Спеціальний Павло Андрійович
24
Яковлева Наталія Василівна
„За”– 24+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не
голосуванні” – немає.

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
брали участі в

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про поновлення договору оренди земельної ділянки
згідно із ст. 33 Закону України «Про оренду землі»» прийняти як рішення сесії (додається
рішення №21).
ХХVІ.
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, яка повідомила,
що проект рішення розглянуто на засіданні депутатських комісій, на засіданні профільної
комісії були зауваження.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача, зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Голова комісії з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони
навколишнього середовища Синюта В.В. повідомив рішення профільної комісії щодо
процедури голосування, зокрема по п.7 – голосувати окремо.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію профільної комісії винести на окреме голосування п.7. Пропозиція не приймається, в зв’язку з тим, що не
набрала достатньої кількості голосів під час голосування.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
не голосував
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
не голосувала
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
утрималася
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за

12
Липкань Анатолій Всеволодович
за
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
не голосував
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
утримався
19
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
не голосував
22
Сорока Дмитро Леонідович
не голосувала
23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 16+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 2, ,,не брали участі в
голосуванні” – 6 (5+1).
Після звернень депутатів міської ради щодо переголосування міський голова Полодюк М.І.
поставив на повторне голосування пропозицію профільної комісії - винести на окреме
голосування п.7. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
за
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
не голосував
12
Липкань Анатолій Всеволодович
не голосував
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
не голосував
19
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
за
22
Сорока Дмитро Леонідович
за
23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі в
голосуванні” – 4 (3+1).
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть пропозиції по
процедурі голосування даного проекту рішення. Записалось 3 депутати.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Курганський О.О. з пропозицією - окремо голосувати
кожен пункт проекту рішення.

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутата міської ради
Курганського О.О. – окремо голосувати за кожен пункт проекту рішення. Пропозиція не
приймається, в зв’язку з тим, що не набрала достатньої кількості голосів під час голосування.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
утримався
2
Верхогляд Михайло Іванович
утримався
3
Веселкова Галина Петрівна
не голосувала
4
Волоткевич Ігор Васильович
утримався
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
утрималася
6
Гетьман Василь Михайлович
утримався
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
утримався
12
Липкань Анатолій Всеволодович
за
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
утримався
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
за
19
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
за
22
Сорока Дмитро Леонідович
утримався
23
Спеціальний Павло Андрійович
утримався
24
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 13+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 9, ,,не брали участі в
голосуванні” – 2 (1+1).
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Герасимчук Т.М. з пропозицією голосувати окремо п.6
проекту рішення.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутата міської ради
Герасимчук Т.М. - винести на окреме голосування п. 6 «Надати дозвіл на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Судилківській, 58 (кадастровий номер
6810700000:01:010:0434) площею 88 кв. м, яка надана в оренду Чепеленко Наталії Сергіївні
для будівництва зупинки громадського автотранспорту та перукарні та відноситься до земель
житлової та громадської забудови. Встановити розмір суми авансового внеску 10% від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Укласти договір щодо виконання робіт з
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності». Пропозиція не приймається, в зв’язку з тим, що не набрала
достатньої кількості голосів під час голосування.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
не голосувала
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
утримався
7
Глушківський Владислав Станіславович
утримався
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
за

10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
утримався
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
утримався
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
утрималася
17
Примак Віталій Олександрович
утримався
18
Пустовойт Олександр Степанович
за
19
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
за
22
Сорока Дмитро Леонідович
утримався
23
Спеціальний Павло Андрійович
утримався
24
Яковлева Наталія Василівна
не голосувала
„За”– 13+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 8, ,,не брали участі в
голосуванні” – 3 (2+1).
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Мазаєв В.В. висловив власну думку щодо таких рішень
та повідомив, що він проти продажу земельних ділянок в центрі міста, а його пропозиція була
– голосувати по кожному пункту окремо ( така ж як і пропозиція депутата міської ради
Курганського О.О.).
Начальник юридичного відділу Бабась Г.І. інформувала про те, що Регламентом міської ради
не передбачено голосувати двічі за одну і ту ж пропозицію.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти п.7
«Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Чкалова,
1-А (кадастровий номер 6810700000:01:007:0685) площею 80 кв. м, яка надана в оренду Бушко
Ользі Анатоліївні для будівництва та обслуговування юридичної консультації та відноситься
до земель житлової та громадської забудови. Встановити розмір суми авансового внеску 10%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Укласти договір щодо виконання робіт з
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» як пункт рішення сесії. Пропозиція не приймається, в зв’язку з
тим, що не набрала достатньої кількості голосів під час голосування.
Міський голова Полодюк М. І.
проти
1
Биков Віталій Петрович
утримався
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
не голосувала
4
Волоткевич Ігор Васильович
утримався
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
утрималася
6
Гетьман Василь Михайлович
відсутній
7
Глушківський Владислав Станіславович
утримався
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
утримався
10
Курганський Олександр Олексійович
не голосував
11
Кушик Станіслав Володимирович
утримався
12
Липкань Анатолій Всеволодович
утримався
13
Літвін Юлія Віталіївна
утрималася
14
Мазаєв Володимир Васильович
утримався
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
утримався
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
утримався
18
Пустовойт Олександр Степанович
за

19
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
20
Синюта Володимир Володимирович
утримався
21
Сікора Інна Володимирівна
утрималася
22
Сорока Дмитро Леонідович
не голосував
23
Спеціальний Павло Андрійович
проти
24
Яковлева Наталія Василівна
утрималася
„За”– 4, „проти” – 1+1 голос міського голови, „утримались” – 14, ,,не брали участі в
голосуванні” – 5 (3+2).
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект рішення
з зміненою нумерацією пунктів (без п.7) «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція не
приймається, в зв’язку з тим, що не набрала достатньої кількості голосів під час голосування.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
утримався
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
не голосувала
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
відсутній
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
утримався
10
Курганський Олександр Олексійович
утримався
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
утримався
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
утримався
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
утрималася
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
не голосував
19
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
за
22
Сорока Дмитро Леонідович
за
23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
утрималася
„За”– 13+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 7, ,,не брали участі в
голосуванні” – 4 (2+2).
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про проведення експертної грошової оцінки земельних
ділянок» відхилений, як такий, що не отримав необхідної більшості голосів на підтримку під
час голосування.
ХХVІІ.
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про внесення доповнень в Програму регулювання та розвитку земельних
відносин у м. Шепетівка на 2016-2018 роки, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на
засіданні депутатських комісій, зауважень та доповнень до проекту рішення не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача, зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.

Надійшла пропозиція - прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект рішення
«за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
не голосував
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
не голосувала
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
відсутній
7
Глушківський Владислав Станіславович
не голосував
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
за
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
утримався
19
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
за
22
Сорока Дмитро Леонідович
за
23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 19, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в голосуванні” – 4 (2+2) +1
голос міського голови.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення доповнень в Програму регулювання та
розвитку земельних відносин у м. Шепетівка на 2016-2018 роки» прийняти як рішення сесії
(додається рішення №22).
ХХVІІІ.
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про продаж земельної ділянки Бесчасній Катерині Сергіївні, яка повідомила, що
проект рішення розглянуто на засіданні депутатських комісій, на засіданні профільної комісії
були питання та був запрошений оцінювач, який надав пояснення.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що було звернення гр. Бесчасної К.С. щодо виступу
на засіданні сесії та інформував про її присутність у залі. Поставив на голосування
пропозицію надати слово для виступу гр. Бесчасній К.С.. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
не голосувала
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
відсутній
7
Глушківський Владислав Станіславович
за

8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
за
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
за
19
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
за
22
Сорока Дмитро Леонідович
за
23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 21+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі в
голосуванні” – 3 (1+2).
Бесчасна К.С. пояснила ситуацію та повідомила про плани використання земельної ділянки
при позитивно прийнятому рішенні .
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача, зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.
Надійшла пропозиція - прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект рішення
«за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція не приймається, в зв’язку з тим, що не
набрала достатньої кількості голосів під час голосування.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
відсутній
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
утримався
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
утримався
13
Літвін Юлія Віталіївна
утрималася
14
Мазаєв Володимир Васильович
утримався
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
утрималася
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
за
19
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
утрималася
22
Сорока Дмитро Леонідович
за

23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
утрималася
„За”– 15+ 1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 7, ,,не брали участі в
голосуванні” – 2.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про продаж земельної ділянки Бесчасній Катерині
Сергіївні» відхилений, як такий, що не отримав необхідної більшості голосів на підтримку під
час голосування.
ХХІХ.
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про продаж земельної ділянки Ковалю Тарасу Дмитровичу, яка повідомила, що
проект рішення розглянуто на засіданні депутатських комісій, на засіданні профільної комісії
були зауваження дол проекту рішення.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача. Немає.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи є в депутатів міської ради
пропозиції до проекту рішення. Записався 1 депутат .
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Биков В.П. з пропозицією – відкласти на довивчення, у
зв’язку з тим, що через земельну ділянку проходить головний водогон міста. Попросив
розробити процедуру погодження установ та підприємств на рахунок комунікацій на
земельних ділянках.
Міський голова Полодюк М.І. надав слово начальнику відділу містобудування та архітектури
Донкову В.В. для роз’яснення, який повідомив, що до 2009 року при наданні земельних
ділянок землевпорядною організацією/ліцензіатом розроблявся акт обстеження земельної
ділянки і направлявся у всі служби для погодження. В 2009 році були внесені зміни до
Земельного кодексу України і цей документ відмінили. Відділ архітектури не має інформації
про всі надземні комунікації.
Міський голова Полодюк М.І. запропонував питання розглянути в питанні «Різне».
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутата міської ради
Бикова В.П. – проект рішення відкласти на довивчення. Пропозиція не приймається, в зв’язку
з тим, що не набрала достатньої кількості голосів під час голосування.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
відсутній
7
Глушківський Владислав Станіславович
утримався
8
Дідук Надія Миколаївна
утрималася
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
утримався
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
за

17
Примак Віталій Олександрович
18
Пустовойт Олександр Степанович
19
Савчук Валентина Миколаївна
20
Синюта Володимир Володимирович
21
Сікора Інна Володимирівна
22
Сорока Дмитро Леонідович
23
Спеціальний Павло Андрійович
24
Яковлева Наталія Василівна
„За”– 16+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 5,
голосуванні” – 3 (1+2).

утримався
утримався
відсутня
за
за
не голосував
за
за
,,не брали участі в

Після звернення депутатів міської ради щодо переголосування міський голова Полодюк М.І.
поставив на повторне голосування пропозицію депутата міської ради Бикова В.П. – проект
рішення відкласти на довивчення. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
відсутній
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
утрималася
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
утримався
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
не голосував
19
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
20
Синюта Володимир Володимирович
утримався
21
Сікора Інна Володимирівна
за
22
Сорока Дмитро Леонідович
за
23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 3, ,,не брали участі в
голосуванні” – 3 (1+2).
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про продаж земельної ділянки Ковалю Тарасу
Дмитровичу» відклаено на довивчення.
ХХХ.
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про продаж земельної ділянки Федорову Валерію Анатолійовичу, яка
повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні депутатських комісій, на засіданні
профільної комісії були розбіжності.

Голова комісії з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони
навколишнього середовища Синюта В.В. повідомив, що на засіданні профільної комісії були
розбіжності в думках, рішення не прийнято.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача. Немає.
Надійшла пропозиція - прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект рішення
«за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція не приймається, в зв’язку з тим, що не
набрала достатньої кількості голосів під час голосування.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
не голосував
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
відсутній
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
утримався
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
утримався
13
Літвін Юлія Віталіївна
утрималася
14
Мазаєв Володимир Васильович
утримався
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
утрималася
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
не голосував
19
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
20
Синюта Володимир Володимирович
утримався
21
Сікора Інна Володимирівна
утрималася
22
Сорока Дмитро Леонідович
не голосував
23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
утрималася
„За”– 11+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 8, ,,не брали участі в
голосуванні” – 5 (3+2).
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про продаж земельної ділянки Федорову Валерію
Анатолійовичу» відхилений, як такий, що не отримав необхідної більшості голосів на
підтримку під час голосування.
ХХХІ.
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про продаж земельної ділянки Ворощуку Олександру Васильовичу, яка
повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні депутатських комісій, на засіданні
профільної комісії були розбіжності.
Голова комісії з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони
навколишнього середовища Синюта В.В. повідомив, що на засіданні профільної комісії були
розбіжності в думках, тому комісія пропонує визначитись шляхом голосування.

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача. Немає.
Надійшла пропозиція - прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект рішення
«за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція не приймається, в зв’язку з тим, що не
набрала достатньої кількості голосів під час голосування.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
відсутній
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
утримався
13
Літвін Юлія Віталіївна
утрималася
14
Мазаєв Володимир Васильович
утримався
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
утрималася
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
за
19
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
утрималася
22
Сорока Дмитро Леонідович
не голосував
23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
утрималася
„За”– 15+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 6, ,,не брали участі в
голосуванні” – 3 (1+2).
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про продаж земельної ділянки Ворощуку Олександру
Васильовичу» відхилений, як такий, що не отримав необхідної більшості голосів на підтримку
під час голосування.
ХХХІІ.
СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин
управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин
Чеханюк А.В. про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок, виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) згідно із ст. 123 Земельного
кодексу України, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні депутатських
комісій, зауважень та доповнень до проекту рішення не надходило.
Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть запитання до
доповідача, зміни та доповнення до проекту рішення. Немає.

Надійшла пропозиція профільної комісії - прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому»
як рішення сесії.
Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проект рішення
«за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція приймається.
Міський голова Полодюк М. І.
за
1
Биков Віталій Петрович
за
2
Верхогляд Михайло Іванович
за
3
Веселкова Галина Петрівна
за
4
Волоткевич Ігор Васильович
за
5
Герасимчук Тамара Миколаївна
за
6
Гетьман Василь Михайлович
відсутній
7
Глушківський Владислав Станіславович
за
8
Дідук Надія Миколаївна
за
9
Кикоть Микола Юрійович
за
10
Курганський Олександр Олексійович
за
11
Кушик Станіслав Володимирович
за
12
Липкань Анатолій Всеволодович
за
13
Літвін Юлія Віталіївна
за
14
Мазаєв Володимир Васильович
за
15
Пісарцов Дмитро Валерійович
за
16
Потапова Галина Лук’янівна
за
17
Примак Віталій Олександрович
за
18
Пустовойт Олександр Степанович
за
19
Савчук Валентина Миколаївна
відсутня
20
Синюта Володимир Володимирович
за
21
Сікора Інна Володимирівна
за
22
Сорока Дмитро Леонідович
за
23
Спеціальний Павло Андрійович
за
24
Яковлева Наталія Василівна
за
„За”– 22+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі в
голосуванні” – 2.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок, виготовлення технічних документацій із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) згідно із ст. 123 Земельного кодексу України» прийняти як рішення сесії
(додається рішення №23).
ХХХІІІ.
«Різне»
На виступи записалися 9 депутатів міської ради і міський голова.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Сорока Д.Л. з зверненням до депутатів, головуючого та
присутніх про ігнорування депутатських звернень та створення позафракційної групи
депутатів, яка припинить такі дії влади, перегляне займані посади, комісії, до складу яких не
входять депутати.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Пісарцов Д.В. озвучив позицію фракції ВО «Свобода» надалі не підтримувати проекти рішень щодо купівлі-продажу земельних ділянок до
затвердження нормативно-грошової оцінки земель м.Шепетівка.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Спеціальний П.А. щодо питання списання бордюрів
знятих на проспекті Миру.

Міський голова Полодюк М.І. пояснив, що на виконкомі дане питання розглядалося і
слухалося дуже детально, було прийнято відповідне рішення, яким було надано дозвіл КП
«ШРЕП» на використання битого, ушкодженого, подрібненого бортового каменю для
відсипки дороги. Повідомив, що на засіданні комісії з питань розвитку промисловості,
житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та
зв’язку дано протокольне доручення керівнику КП «ШРЕП» з рекомендацією довести до
голови депутатської комісії дату та час погрузки битого, ушкодженого, подрібненого
бортового каменю для подальшого контролю з боку депутатів за їх використанням.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Примак В.О. з зауваженням порушень Регламенту
підготовки рішень виконавчого комітету та їх оприлюднення. Висловив думку щодо якості
ремонту доріг, щодо причини дискваліфікації фірми по ремонту доріг. Запропонував
дотримуватись вимог Регламенту, вчасно опубліковувати проеки рішення виконкому і сесії, а
щодо бордюр порекоментував провести інвентаризацію їх та визначити, які можна
використовувати на відсипку доріг, а які ще можна використати на благо міста.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Курганський О.О. щодо зрізання дерев Амброзії та про
велику кількість бездомних собак.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив про прийняту Програму регулювання чисельності
безпритульних тварин гуманними методами та її реалізація.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Герасимчук Т.М. щодо продажу земельних ділянок, їх
занижену оцінку, у зв’язку з тим, що в місті немає нормативно-грошової оцінки.
Запропонувала підтримати пропозицію депутата міської ради Мазаєва В.В. та не продавати
земельні ділянки до виготовлення нормативно-грошової оцінки.
Головний спеціаліст відділу з питань регулювання земельних відносин управління житловокомунального господарства та з питань регулювання земельних відносин Чеханюк А.В.
пояснила, що технічну документацію з нормативно-грошової оцінки було замовлено у 2016р.
в ДП українському Державному науково-дослідному інституті проектування міст
«ДІПРОМІСТО» ім. Ю. М. Білоконя, розроблено та подано на державну землевпорядну
експертизу до Держгеокадастру України. Держгеокадастр України відмовив у наданні
позитивного висновку землевпорядної експертизи, у зв’язку з відсутністю електронного
документу, що містить результати оцінки земель. На сьогодні у Державному земельному
кадастрі Хмельницької області відсутні відомості про межі м. Шепетівка. Виникла
необхідність у виділенні коштів для виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення
меж м. Шепетівка, за результатами якого до Державного земельного кадастру будуть внесені
відомості про межі м. Шепетівка в певній системі координат, підтвердженням чого буде витяг
з Державного земельного кадастру.

ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Мазаєв В.В. надав інформацію про те, що
Шепетівський район за 4 місяці 2018 р. займає перше місце в області по захворюваності на
сальмонельозні інфекції (18,5 на 100 тис. населення при середньо обласному показнику
4,8), захворюваність на гострі кишкові інфекції становить 149,0 при середньообласному
показнику 79,7 на 100 тис населення. Шепетівський район є єдиним по області, де
реєструвалася захворюваність на менінгококову інфекцію - зареєстровано 4 випадки.
Майже в 2 рази збільшилася захворюваність на вірусний гепатит А. Станом на 01.06.2018
р. зареєстровано 27 випадків захворювання на кір, із них дорослих 5 чол., дітей 22 чол. З
них 15 жителів міста та 12 з сільської місцевості. Повідомив, що є необхідним для
покращення санітарно-епідемологічної ситуації та профілактики інфекційної
захворюваності серед населення міста та району. Наголосив на тому, що в 2017 році
досліджено на мікробіологічні показники 118 проб води криничної (з них не відповідають
вимогам 84 проби, 71.2 %), на хімпоказники досліджено криничної води 135 проб (з них
88 не відповідає вимогам, 65.2.1%, в т.ч. 72 по вмісту нітратів, 53.3% ). Провівши аналіз
забруднення води криничної зроблений висновок, що зростає нітратне забруднення
грунтових вод, які використовуються для децентралізованого водопостачання внаслідок

ненормованого використання в колективних господарствах та у приватному секторі
мінеральних і органічних добрив ( назвав наслідки та ризик захворюваності на рак).
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Биков В.П. запропонував на засіданні профільних
комісій, перед винесенням проектів рішень на засідання сесії міської ради дізнаватись
інформацію ( і на пленарному засіданні інформувати депутатів) про комунікації під
земельними ділянками, про заборгованість по сплаті комунальних платежів та по сплаті
місцевих податків.
Міський голова Полодюк М.І. прокоментував виступи депутатів міської ради Мазаєва
В.В. та Бикова В.П. та повідомив про те, що органи місцевої влади діють у межах
чинного законодавства; повідомив, що завершується інвентаризація криниць, відправлені
листи до міськміжрайонного відділу ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр
МОЗ України» з списком криниць на проведення аналізу води у кожній криниці.
Щодо погодження на наявність комунікацій під земельними ділянками Полодюк М.І.
запропонував профільній комісії дати доручення відділу земельних відносин – перед
винесенням проектів рішень робити запити на служби і установи для їх погодження на
комунікації під земельними ділянками, про заборгованість по сплаті комунальних
платежів та по сплаті місцевих податків.
ВИСТУПИЛИ: Міський голова Полодюк М.І. :
- звернувся до присутніх (депутатів міської ради, членів виконкому, працівників
виконавчих органів управлінь та відділів) та попросив етично поводити себе в соціальних
мережах;
- пояснив ситуацію по тендерах на ремонтні роботи по вулиці Героїв Небесної Сотні.

Депутат міської ради Спеціальний П.А. щодо неякісних доріг міста та зміни складу
тендерного комітету.
ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради Примак В.О. з зауваженнями до неякісного
виконання робіт КП «ШРЕП», до тендерного комітету ( зокрема дискваліфікації учасника
тендеру на виконання ремонту доріг).

Міський голова Полодюк М.І. :
- повідомив про загальноміське свято - День Героїв, яке відбудеться 27 травня 2018 року о
14:00 год в міському парку культури та відпочинку;
- зачитав Подяку депутатам і міській раді за підтримку творчої обдарованості в галузі
журналістики ( за виділені кошти на спонсорування участі обдарованих дітей в Конкурсі
юних журналістів, який проходив в м.Суми, діти здобули перемогу та зайняли ІІ місце).
Міський голова Полодюк М.І. надав слово заступнику міського голови Стасюк Н.В., яка
подякувала депутатам міської ради за підтримку обдарованих дітей та молоді, попросила
і надалі підтримувати обдарованість м.Шепетівка.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що порядок денний сесії та список бажаючих
виступити вичерпаний.
Міський голова Полодюк М.І. оголосив ХХХІХ сесію міської ради VІІ скликання
закритою.
Прозвучав Державний Гімн України.

Міський голова

1.

Биков Віталій Петрович

Полодюк М.І.

Позафракційний

Список
депутатів присутніх на засіданні ХХХІХ сесії міської ради VII скликання
25 травня 2018 року

2.

Верхогляд Михайло Іванович

ВО «Свобода»

3.

Веселкова Галина Петрівна

Радикальна партія Олега Ляшка

4.

Волоткевич Ігор Васильович

ВО «Свобода»

5.

Герасимчук Тамара Миколаївна

Позапартійна

6.

Гетьман Василь Михайлович

Безпартійний

7.

Глушківський Владислав
Станіславович

Політична партія «Об’єднання «Самопоміч»

8.

Дідук Надія Миколаївна

Політична партія «Сила громад»

9.

Кикоть Микола Юрійович

Безпартійний

10.

Курганський Олександр Олексійович

Безпартійний

11.

Кушик Станіслав Володимирович

ВО «Свобода»

12.

Липкань Анатолій Всеволодович

Безпартійний

13.

Літвін Юлія Віталіївна

ВО «Батьківщина»

14.

Мазаєв Володимир Васильович

Аграрна партія України

15.

Пісарцов Дмитро Валерійович

ВО «Свобода»

16.

Потапова Галина Лук’янівна

Аграрна партія України

17.

Примак Віталій Олександрович

Політична партія «Об’єднання «Самопоміч»

18.

Пустовойт Олександр Степанович

Політична партія «Сила громад»

19.

Савчук Валентина Миколаївна

Безпартійна

20.

Синюта Володимир Володимирович

Партія «Блок Петра Порошенка
«Солідарність»

21.

Сікора Інна Володимирівна

ВО «Батьківщина»

22.

Сорока Дмитро Леонідович

Безпартійний

23.

Спеціальний Павло Андрійович

Безпартійний

24.

Яковлева Наталія Василівна

Безпартійна

Список присутніх, запрошених
на засіданні ХХХІХ сесії міської ради VІІ скликання
25 травня 2018 року

1.

Остапчук Анатолій Анатолійович

- начальник адміністративно-комунальної

інспекції

2.

Шамшурін Олександр Васильович

- відеорепортер ТОВ ТРК «Like TV»

3.

Дудар Катерина Ігорівна

- журналіст ТОВ ТРК «Like TV»

4.

Гуменюк Руслан Анатолійович

- оперуповноважений Шепетівського МВ УСБУ

5. Літвінчук Євгена Олександрівна

- журналіст міськрайонної громадськополітичної газета «Шепетівський вісник»

6.

Погребняк Ірина Леонідівна

- журналіст обласного інформаційноаналітичного тижневика « День за Днем»

7.

Шпак Дмитро Миколайович

- фотокореспондент обласного інформаційноаналітичного тижневика « День за Днем»

Присутні громадяни міста.

