
 
Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ №2018 

засідання комісії з питань соціально-економічного розвитку міста, планування, 

бюджету, фінансів; засідання комісій з питань земельних відносин, архітектури та 

будівництва, охорони навколишнього середовища 

 

від 25 липня 2018 р.                               Мала зала засідань  

  (09.00 год.)                          Присутні депутати – 11 чол. 

 

Биков В.П. 

Верхогляд М.І. 

Волоткевич І.В. 

Герасимчук Т.М. 

Глушківський В.С. 

Пісарцов Д.В. 

Примак В.О. 

Синюта В.В. 

Сорока Д.Л. 

Кушик С.В. 

Мазаєв В.В. 

 

Головував: Синюта В.В. - голова 

комісії з питань земельних 

відносин, архітектури та 

будівництва, охорони 

навколишнього середовища 

 

Секретар міської ради -

Кикоть М.Ю 

 

 

 

 

Порядок денний: 

 

1. Про укладання угоди між Шепетівською міською радою та Шепетівською районною 

радою по наданню медичних послуг жителям міста 

Доповідає: Дрищ В. О. – начальник фінансового 

управління 

2. Про укладання угоди між Хмельницькою обласною радою та Шепетівською міською 

радою 

Доповідає: Дрищ В. О. – начальник фінансового 

управління 



3. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок по Старокостянтинівському шосе, 31 площею 256787 кв. м 

Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з 

питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунально гогосподарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

4. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок по Старокостянтинівському шосе, 31 площею 678459 кв. м  

Доповідає: Мазурець Н. М.– начальник відділу з 

питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин 

5. Різне 

 

1. 

СЛУХАЛИ: «Про укладання угоди між Шепетівськоюміською радою та Шепетівською 

районною радою по наданню медичних послуг жителям міста» - Дрища В. О. – 

начальника фінансового управління. 
 

Даний проект рішення був обговорений та взятий до відома. 
 

Кикоть М.Ю. ставить на голосування даний проект рішення. 

  (Голосували: "за"- 11,"проти"-___, "утримались"- ___, не приймає участі в голосуванні -__) 

УХВАЛИЛИ: Погодити та винести на розгляд сесії міської ради даний проект рішення. 

2. 

СЛУХАЛИ: «Про укладання угоди між Хмельницькою обласною радою та Шепетівською 

міською радою» - Дрища В. О. – начальника фінансового управління. 
 

Даний проект рішення був обговорений та взятий до відома. 
 

Кикоть М.Ю. ставить на голосування даний проект рішення. 

 (Голосували: "за"- 11,"проти"-___, "утримались"- ___, не приймає участі в голосуванні -__) 

УХВАЛИЛИ: Погодити та винести на розгляд сесії міської ради даний проект рішення. 

3. 

СЛУХАЛИ: «Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок по Старокостянтинівському шосе, 31 площею 256787 кв. м» 

- Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань регулювання земельних відносин 

управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин. 
 

Даний проект рішення був обговорений та взятий до відома. 
 

Синюта В.В. ставить на голосування даний проект рішення. 

(Голосували: "за"- 11,"проти"-___, "утримались"- ___, не приймає участі в голосуванні -__) 

УХВАЛИЛИ: Погодити та винести на розгляд сесії міської ради даний проект рішення. 

4. 

СЛУХАЛИ: «Про затвердження технічної документаціїі з землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок по Старокостянтинівському шосе, 31 площею 678459 кв. м» 

- Мазурець Н. М.– начальник відділу з питань регулювання земельних відносин 

управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин. 

 

Даний проект рішення був обговорений та взятий до відома. 

 



Синюта В.В. ставить на голосування даний проект рішення. 

(Голосували: "за"- 11,"проти"-___, "утримались"- ___, не приймає участі в голосуванні -__) 

УХВАЛИЛИ: Погодити та винести на розгляд сесії міської ради даний проект рішення. 

 

Різне 

СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки згідно із ст. 124 Земельного кодексу України (оренда)» - Мазурець Н. М.– 

начальник відділу з питань регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин. 

 

Мазаєв В.В. зауважив, що приймаючи дане рішення повинні бути дотримані усі санітарні 

норми та зони.  

Синюта В.В. висловив думку про необхідність винесення даного питання на чергову сесію 

міської ради, запросити на сесію головного архітектора міста та директора ТОВ 

«Шепетівський гранкар’єр «Пронекс»» Федорчука О.Г.. 
 

Даний проект рішення був обговорений та взятий до відома. 
 

 

 

 

 

 

 

Член комісії з питань соціально-економічного 

розвитку міста, планування, бюджету, фінансів          В.Сорока 
 

 

Голова комісії з питань 

земельних відносин, архітектури та будівництва,  

охорони навколишнього середовища                                                              В. Синюта 
 


