
 
Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 

LХ сесії міської ради VІІ скликання 

 
 

12 вересня 2019 року               м. Шепетівка 

10.00 год                                                 велика зала засідань виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради 

 

Всього депутатів міської ради    – 34 чол. 
 

Присутніх на сесії депутатів      – 21 чол. 

         (список додається) 
 

Запрошених                                  –  8 чол. 

         (список додається)  
 

Мешканці міста        – 10 чол. 
 

В сесійній залі присутні заступники міського 

голови, начальники управлінь та відділів 

виконавчого комітету Шепетівської міської ради, 

представники ЗМІ. 
 

 
 

Засідання LХ 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», після чого повідомив, що присутні 21 

депутат міської ради та міський голова, сесія є повноважна та оголосив засідання LХ сесії  

міської ради VІІ скликання відкритим. 
 

Прозвучав Державний Гімн України. 
 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що питання, які запропоновано розглянути на  

сесійному засіданні, депутатами опрацьовано на засіданнях постійних комісій, зокрема:  
 

1. Про результати діяльності Шепетівської місцевої прокуратури з місцем дислокації у 

м.Шепетівка за І півріччя 2019 року. 

                                        Доповідає: Комар І.В.– керівник місцевої прокуратури 

2. Про внесення змін та доповнень до Програми «Громадський бюджет міста Шепетівки на 

2018-2020 роки». 

Доповідає: Гринь О.М.- начальник управління економічного 

розвитку 

3. Про затвердження форм розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги 

(постачання теплової енергії, централізованого водопостачання, централізованого 

водовідведення, поводження з побутовими відходами), що подаватимуться для їх 

встановлення підприємствами, які надають такі послуги на території м.Шепетівки  



Доповідає: Гринь О.М.- начальник управління економічного 

розвитку 

4. Про внесення змін до рішення ХХІІІ сесії міської ради VІІ скликання від 18 травня 2017 

року №17 «Про затвердження списку присяжних».  

Доповідає: Рачук В.І.– керуючий справами виконавчого комітету  

5. Про внесення змін до рішення XXXV сесії  міської ради VII скликання від 15 лютого 

2018 року № 4 та рішення LIII сесії міської ради VII скликання від 14 лютого 2019 року № 

6. 

Доповідає: Драпуля Н.В. – начальник відділу інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

6. Про внесення змін до Програми фінансування заходів з реформування та децентралізації 

теплозабезпечення житлового фонду затвердженої рішенням LVІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання від 13 червня 2019 року №3. 

Доповідає: Конончук Л.М. – головний спеціаліст з питань 

енергозбереження та енергоефективності 

7. Про внесення змін до рішення  LII сесії міської радиVII скликання №73 від 21.12.2018 р. 

«Про затвердження Статуту «Дитячо-юнацької спортивної школи управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради» в новій редакції та штатного розпису» 

Доповідає: Шуляк О.Д. – начальник відділу з питань фізичної 

культури та спорту управління у справах сім’ї, молоді та спору 

8. Про стан виконання міського бюджету за січень-червень 2019 року 

                                             Доповідає: Дрищ В. О. – начальник фінансового управління 

9. Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік. 

                                         Доповідає: Дрищ В. О. – начальник фінансового управління 

10. Про надання згоди на безоплатну передачу друкованої продукції Шепетівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів №4 ім.В.Котика.  

Доповідає: Грейман І.В. – юрист управління освіти  

11. Про надання згоди на безоплатну передачу друкованої продукції шепетівському 

МНВК.  

Доповідає: Грейман І.В. – юрист управління освіти  

12. Про внесення доповнень в Додаток №5 до рішення ХІІ сесії міської ради VI скликання 

№12 від 09 серпня 2011 р. «Про затвердження в оперативне управління або повне 

господарське відання комунального майна територіальної громади». 

Доповідає: Цвіркун П.І.– начальник управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

13. Про внесення змін до рішення сесії міської ради  

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

14. Про припинення права користування земельними ділянками згідно із ст. 141 

Земельного кодексу України. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

15. Про припинення права користування та передачу в постійне користування земельної 

ділянки. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 



16. Про передачу в постійне користування земельної ділянки. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

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

земельних ділянок по вулиці Островського, 6-А. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

18. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно ст.123 

Земельного кодексу України. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

19. Про продовження терміну дії дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

20. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  згідно із 

ст. 118, 121 Земельного кодексу України для будівництва індивідуальних гаражів. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

21. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок згідно 

із ст. 118, 121 Земельного кодексу України для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

22. 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: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

23. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій 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: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-



комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

24. Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

25. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із ст. 124 Земельного 

кодексу України (оренда). 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною її 

цільового призначення згідно із ст. 124 Земельного кодексу України (оренда). 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

27. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права сервітуту згідно 

із ст. 99 Земельного кодексу України. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

28. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Подільському 

державному аграрно-технічному університету. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зі зміною 

цільового призначення зі зміною категорії земель) згідно із ст. 20 Земельного кодексу 

України Пірог Тетяні Іванівні. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

30. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (зі зміною 

цільового призначення в межах категорії земель) згідно із ст. 20 Земельного кодексу 

України. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

31. Про надання згоди на заміну орендаря за договорами оренди землі. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-



комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

32. Про затвердження стартового розміру річної орендної плати за користування 

земельною ділянкою, право оренди якої підлягає продажу на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по Старокостянтинівському шосе, 40-А м. Шепетівка. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по вул. Судилківській, 92 

площею 4400 кв. м та винесення земельної ділянки на земельні торги у формі аукціону. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по вул. Судилківській, 92 

площею 1000 кв. м та винесення земельної ділянки на земельні торги у формі аукціону. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

35. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

додаткових транспортних  послуг та допоміжних операцій по вул. Митрополита 

Шептицького, 63-Б в м. Шепетівка. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

36. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Промислова, 3 в м. Шепетівка. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

37. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Митрополита Шептицького, 110 в м. Шепетівка. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

38. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Судилківська, 92-Л в м. Шепетівка. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-



комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

39. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Судилківська, 179-Б в м. Шепетівка. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

40. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Судилківська, 181-Б в м. Шепетівка. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

41. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування паркінгів та 

автостоянок по вул. Судилківська, 181-В в м. Шепетівка. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

42. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

43. Про продаж земельної ділянки  Шепетівському осередку Спілки поляків України. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

44. Про продаж земельної ділянки  Драниці Олександру Васильовичу. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

45. Про продаж земельної ділянки  Сторожук Наталії Іванівні. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із 

ст. 123 Земельного кодексу України. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

47. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Драниці Олександру 

Васильовичу. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-



комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення в межах категорії земель Семенюку Василю Михайловичу. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

49. Різне. 
 

Міський голова Полодюк М.І. запропонував затвердити за основу перелік питань порядку 

денного LХ сесії міської ради VІІ скликання. Пропозиція ставиться на голосування і 

приймається. 

 

 

„За”– 19+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – немає, «відсутні» - 2. 
 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив про додаткові 2 питання «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення 

в межах категорії земель Червонюк Галині Василівні» та «Про погодження зменшеного 

розрахунку розміру несплаченої Карчевським М. І. орендної плати за використання 

земельної ділянки комунальної форми власності» та вніс пропозицію розглянути їх в кінці 

переліку питань за №49 та №50 відповідно. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запропонував затвердити «в цілому» перелік питань порядку 

денного LХ сесії  міської ради VІІ скликання з внесеними доповненнями та зміненою 

нумерацією питань:  

 

1. Про результати діяльності Шепетівської місцевої прокуратури з місцем дислокації у 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович за 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна відсутня 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 



м.Шепетівка за І півріччя 2019 року. 

                                        Доповідає: Комар І.В.– керівник місцевої прокуратури 

2. Про внесення змін та доповнень до Програми «Громадський бюджет міста Шепетівки на 

2018-2020 роки». 

Доповідає: Гринь О.М.- начальник управління економічного 

розвитку 

3. Про затвердження форм розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги 

(постачання теплової енергії, централізованого водопостачання, централізованого 

водовідведення, поводження з побутовими відходами), що подаватимуться для їх 

встановлення підприємствами, які надають такі послуги на території м.Шепетівки  

Доповідає: Гринь О.М.- начальник управління економічного 

розвитку 

4. Про внесення змін до рішення ХХІІІ сесії міської ради VІІ скликання від 18 травня 2017 

року №17 «Про затвердження списку присяжних».  

Доповідає: Рачук В.І.– керуючий справами виконавчого комітету  

5. Про внесення змін до рішення XXXV сесії  міської ради VII скликання від 15 лютого 

2018 року № 4 та рішення LIII сесії міської ради VII скликання від 14 лютого 2019 року № 

6. 

Доповідає: Драпуля Н.В. – начальник відділу інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

6. Про внесення змін до Програми фінансування заходів з реформування та децентралізації 

теплозабезпечення житлового фонду затвердженої рішенням LVІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання від 13 червня 2019 року №3. 

Доповідає: Конончук Л.М. – головний спеціаліст з питань 

енергозбереження та енергоефективності 

7. Про внесення змін до рішення  LII сесії міської радиVII скликання №73 від 21.12.2018 р. 

«Про затвердження Статуту «Дитячо-юнацької спортивної школи управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради» в новій редакції та штатного розпису» 

Доповідає: Шуляк О.Д. – начальник відділу з питань фізичної 

культури та спорту управління у справах сім’ї, молоді та спору 

8. Про стан виконання міського бюджету за січень-червень 2019 року 

                                             Доповідає: Дрищ В. О. – начальник фінансового управління 

9. Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік. 

                                         Доповідає: Дрищ В. О. – начальник фінансового управління 

10. Про надання згоди на безоплатну передачу друкованої продукції Шепетівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів №4 ім.В.Котика.  

Доповідає: Грейман І.В. – юрист управління освіти  

11. Про надання згоди на безоплатну передачу друкованої продукції шепетівському 

МНВК.  

Доповідає: Грейман І.В. – юрист управління освіти  

12. Про внесення доповнень в Додаток №5 до рішення ХІІ сесії міської ради VI скликання 

№12 від 09 серпня 2011 р. «Про затвердження в оперативне управління або повне 

господарське відання комунального майна територіальної громади». 

Доповідає: Цвіркун П.І.– начальник управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

13. Про внесення змін до рішення сесії міської ради  

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 



14. Про припинення права користування земельними ділянками згідно із ст. 141 

Земельного кодексу України. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

15. Про припинення права користування та передачу в постійне користування земельної 

ділянки. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

16. Про передачу в постійне користування земельної ділянки. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

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

земельних ділянок по вулиці Островського, 6-А. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

18. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно ст.123 

Земельного кодексу України. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

19. Про продовження терміну дії дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

20. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  згідно із 

ст. 118, 121 Земельного кодексу України для будівництва індивідуальних гаражів. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

21. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок згідно 

із ст. 118, 121 Земельного кодексу України для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 



22. 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: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

23. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій 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: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

24. Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

25. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із ст. 124 Земельного 

кодексу України (оренда). 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною її 

цільового призначення згідно із ст. 124 Земельного кодексу України (оренда). 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

27. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права сервітуту згідно 

із ст. 99 Земельного кодексу України. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

28. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Подільському 

державному аграрно-технічному університету. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зі зміною 

цільового призначення зі зміною категорії земель) згідно із ст. 20 Земельного кодексу 

України Пірог Тетяні Іванівні. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-



комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

30. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (зі зміною 

цільового призначення в межах категорії земель) згідно із ст. 20 Земельного кодексу 

України. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

31. Про надання згоди на заміну орендаря за договорами оренди землі. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

32. Про затвердження стартового розміру річної орендної плати за користування 

земельною ділянкою, право оренди якої підлягає продажу на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по Старокостянтинівському шосе, 40-А м. Шепетівка. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по вул. Судилківській, 92 

площею 4400 кв. м та винесення земельної ділянки на земельні торги у формі аукціону. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по вул. Судилківській, 92 

площею 1000 кв. м та винесення земельної ділянки на земельні торги у формі аукціону. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

35. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

додаткових транспортних  послуг та допоміжних операцій по вул. Митрополита 

Шептицького, 63-Б в м. Шепетівка. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

36. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Промислова, 3 в м. Шепетівка. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 



37. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Митрополита Шептицького, 110 в м. Шепетівка. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

38. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Судилківська, 92-Л в м. Шепетівка. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

39. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Судилківська, 179-Б в м. Шепетівка. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

40. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Судилківська, 181-Б в м. Шепетівка. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

41. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування паркінгів та 

автостоянок по вул. Судилківська, 181-В в м. Шепетівка. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

42. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

43. Про продаж земельної ділянки  Шепетівському осередку Спілки поляків України. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

44. Про продаж земельної ділянки  Драниці Олександру Васильовичу. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

45. Про продаж земельної ділянки  Сторожук Наталії Іванівні. 



Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із 

ст. 123 Земельного кодексу України. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

47. Про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Драниці Олександру 

Васильовичу. 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення в межах категорії земель Семенюку Василю Михайловичу.  

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань 

регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних 

відносин 

49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення в межах категорії земель Червонюк Галині Василівні 

Доповідає: Мазурець Н.М.– начальник відділу з питань  

регулювання земельних відносин управління житлово- 

комунального господарства та з питань регулювання земельних  

відносин 

50. Про погодження зменшеного розрахунку розміру несплаченої Карчевським М. І. 

орендної плати за використання земельної ділянки комунальної форми власності  

Доповідає: Бабась Г.І. - начальник юридичного відділу  

51. Різне. 

 

Пропозиція ставиться на голосування і приймається. 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович за 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна відсутня 



 

„За”– 19+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – немає, «відсутні» - 2. 
 

 

І. 
 

СЛУХАЛИ: Керівника місцевої прокуратури Комара І.В. про результати діяльності 

Шепетівської місцевої прокуратури з місцем дислокації у м.Шепетівка за І півріччя 2019 

року, який повідомив, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської  

комісії, зауважень та доповнень не надходило. 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити, про зміни та доповнення до проекту рішення.  

 

На запитання записався 1 депутат міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Синюта В.В. з запитанням щодо налагодження 

взаємодії місцевої прокуратури та Шепетівської міської ради. 

 

Керівник місцевої прокуратури Комар І.В. повідомив, що взаємодія та порозуміння між 

місцевою прокуратурою та міською радою налагоджена, двічі на рік проводиться 

координаційна нарада в прокуратурі керівників правоохоронних органів, куди 

запрошується міський голова, заступник міського голови, окремі питання вирішуються в 

телефонному режимі. 

 
 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутатської комісії 

прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії.  Пропозиція 

приймається. 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович за 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна відсутня 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 



 

„За”– 19+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – немає, «відсутні» - 2. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про результати діяльності Шепетівської місцевої 

прокуратури з місцем дислокації у м.Шепетівка за І півріччя 2019 року» прийняти як 

рішення сесії (додається рішення №1). 

ІІ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника управління економічного розвитку Гринь О.М. про внесення змін 

та доповнень до Програми «Громадський бюджет міста Шепетівки на 2018-2020 роки», 

який повідомив, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської  

комісії, зауважень та доповнень не надходило. 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача. 

 

На запитання записався 1 депутат міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Спеціальний П.А. з запитанням доцільності 

будівництва об’єктів громадського бюджету в міському парку відпочинку.  

 

Міський голова Полодюк М.І. пояснив, що проекти подає громадськість і програма 

направлена на підтримку громадської ініціативи, в тому числі з місцем розташування 

об’єктів.  
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи є бажаючі виступити.   

 

На виступ записалися 2 депутати міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Веселкова Г.П., яка закликала депутатів працювати на 

благо та розвиток міста. 

 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Бунечко А.В., яка нагадала, що Програма 

Громадського бюджету працює протягом тривалого часу, але не всі депутати орієнтуються 

в принципах роботи даної Програми та запропонувала провести безкоштовне навчання для 

депутатів. Повідомила, що будь який мешканець Шепетівки має право написати проект та 

надати його на розсуд громади міста Шепетівки. 

 
 

Начальник управління економічного розвитку Гринь О.М. наголосив, що даний проект 

рішення спрямований виключно на вирішення тих питань, які виникли під час практичної 

реалізації роботи комісії з питань реалізації Громадського бюджету та закликав підтримати 

даний проект рішення для того, щоб дати можливість комісії виконувати свої функції.  

 

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. 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 



 

„За”– 17+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 1, «відсутні» - 2. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про в внесення змін та доповнень до Програми 

«Громадський бюджет міста Шепетівки на 2018-2020 роки»» прийняти як рішення сесії 

(додається рішення №2). 

 

ІІІ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника управління економічного розвитку Гринь О.М. про затвердження 

форм розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги (постачання теплової 

енергії, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з 

побутовими відходами), що подаватимуться для їх встановлення підприємствами, які 

надають такі послуги на території м.Шепетівки, який повідомив, що проект рішення 

розглянуто на засіданні профільної депутатської  комісії, зауважень та доповнень не 

надходило. 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача. 

 

На запитання записався 1 депутат міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Потапова Г.Л. з запитанням хто є надавачем послуг з 

вивезення побутових відходів та як будуть проводитись розрахунки на вивезення сміття для 

громадських організацій. 

 

Начальник управління економічного розвитку Гринь О.М. вніс пропозицію затвердити 

форми, після чого виконавець послуг, який буде визначений, відповідно до вимог чинного 

законодавства, буде формувати та подавати тарифи на розгляд виконавчому комітету для їх 

встановлення. 

 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна не голосувала 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович за 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна відсутня 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович утримався 

21.   Федоров Валерій Борисович за 



Міський голова Полодюк М.І. пояснив, що постанова Кабінету Міністрів України 

зобов’язує міські ради ввести свої форми розрахунків тарифів, перезатвердити їх на 

місцевому рівні.  
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи є бажаючі виступити, про 

зміни та доповнення до проекту рішення.   

 

На виступ записався 1 депутат міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Веселкова Г.П., з  пропозицією доповнити проект 

рішення «п.2 Затверження тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги (постачання теплової 

енергії, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з 

побутовими відходами) потребує попереднього погодження міської ради.» 

 

 

Начальник управління економічного розвитку Гринь О.М. пояснив, що на сьогоднішній 

день повноваження щодо тарифоутворення чітко розділені законодавством між міською 

радою та виконавчим комітетом. 14.08.2019 року на засіданні виконавчого комітету було 

прийнято процедуру проведення відкритих громадських слухань. 

 

Депутат міської ради Федоров В.Б. повідомив, що згідно ст..11 Закону України про місцеве 

самоврядування виконавчі органи міських рад є підконтрольними та підзвітними міській 

раді. Виходячи з цього, міська рада має право вимагати звіт про роботу та контролювати 

роботу виконавчого комітету. 

 

Міський голова Полодюк М.І. надав слово начальнику юридичного відділу Бабась Г.І. для 

надання юридичного коментаря по даному питанню. 

Начальник юридичного відділу Бабась Г.І.  надала юридичний коментар по даному 

питанню.  

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутата міської ради 

Веселкової Г.П., доповнити проект рішення «п.2 Затвердження тарифів на теплову енергію, 

її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні 

послуги (постачання теплової енергії, централізованого водопостачання, централізованого 

водовідведення, поводження з побутовими відходами) потребує попереднього погодження 

міської ради.». Пропозиція не приймається, в зв’язку з тим, що не набрала достатньої 

кількості голосів під час голосування. 

 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович утримався 

1.   Биков Віталій Петрович  утримався 

2.   Бунечко Алла Вікторівна не голосувала 

3.   Веселкова Галина Петрівна  за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна  утрималась 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович утримався 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович утримався 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 



 

„За”– 13, „проти” – немає, „утримались” – 4+1 голос міського голови, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 2, «відсутні» - 2. 
 

 

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. 

 

 

„За”– 15+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 4, ,,не брали участі в 

голосуванні” – немає, «відсутні» - 2. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження форм розрахунків тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків 

тарифів на комунальні послуги (постачання теплової енергії, централізованого 

водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами), 

що подаватимуться для їх встановлення підприємствами, які надають такі послуги на 

території м.Шепетівки» відхилений, як такий, що не отримав необхідної більшості голосів 

на підтримку під час голосування. 

 

 

15.  Савчук Руслан Віталійович за 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна відсутня 

18.  Собчук Наталія Миколаївна не голосувала 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна  утрималась 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович утримався 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна відсутня 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович утримався 

21.   Федоров Валерій Борисович утримався 



ІV. 

 

СЛУХАЛИ: Керуючого справами виконавчого комітету Рачука В.І. про внесення змін до 

рішення ХХІІІ сесії міської ради VІІ скликання від 18 травня 2017 року № 17 « Про 

затвердження списку присяжних», який повідомив, що проект рішення розглянуто на 

засіданні профільної депутатської  комісії, зауважень та доповнень не надходило . 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити, 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 депутатської комісії 

прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція 

приймається. 

 

 

„За”– 17+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – 2, «відсутні» - 2. 

 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення ХХІІІ сесії міської ради 

VІІ скликання від 18 травня 2017 року № 17 « Про затвердження списку присяжних»» 

прийняти як рішення сесії (додається рішення №3). 

 

V. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

Драпулю Н.В. про внесення змін до рішення XXXV сесії  міської ради VII скликання від 15 

лютого 2018 року № 4 та рішення LIII сесії міської ради VII скликання від 14 лютого 2019 

року № 6, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної 

депутатської  комісії, зауважень та доповнень не надходило. 
 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович за 

16.  Синюта Володимир Володимирович не голосував 

17.  Сікора Інна Володимирівна відсутня 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 



Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити, 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 депутатської комісії 

прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція 

приймається. 

 

 

„За”– 17+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – 2, «відсутні» - 2. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення XXXV сесії  міської 

ради VII скликання від 15 лютого 2018 року № 4 та рішення LIII сесії міської ради VII 

скликання від 14 лютого 2019 року № 6» прийняти як рішення сесії (додається рішення 

№4). 

  

VІ. 

 

СЛУХАЛИ: Головного спеціаліста з питань енергозбереження та енергоефективності 

Конончука Л.М. про внесення  змін до Програми фінансування заходів з реформування та 

децентралізації тепло забезпечення житлового фонду затвердженої рішенням LVIII сесії 

міської ради VII скликання  від 13 червня 2019 року №3, який повідомив, що проект 

рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської  комісії.  

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача. 

 

На запитання записалось 2  депутати  міської ради (Федоров В.Б. – помилково). 

 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович за 

16.  Синюта Володимир Володимирович не голосував 

17.  Сікора Інна Володимирівна відсутня 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 



ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Синюта В.В. з запитанням чи розроблено план 

теплозабезпечення міста з перспективою на 5-10 років. 

 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що така схема розроблена і запросив 

ознайомитись з нею після закінчення сесії міської ради. 
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи є бажаючі виступити, про 

зміни та доповнення до проекту рішення. Немає. 

 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому»  з доповненнями 

як рішення сесії. 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутатської комісії 

прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція 

приймається. 

 

 

„За”– 19+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – 1, «відсутні» - 1. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Потапова Г.Л. з запитанням чому в Програму крім 

власників квартир включені і зареєстровані особи. 

 

Начальник юридичного відділу надала пояснення, що споживачами послуг з 

теплозабезпечення приміщення є не лише власники такого приміщення, але і зареєстровані. 

У випадку, коли буде надаватись допомога на встановлення індивідуального опалення, 

користувачами даних послуг продовжують бути зареєстровані і власники приміщення. 

Тому доходи зареєстрованих осіб, як і власників, враховуються при наданні даної 

допомоги. 
 
 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна не голосував 

15.  Савчук Руслан Віталійович за 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 



ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення  змін до Програми фінансування заходів 

з реформування та децентралізації тепло забезпечення житлового фонду затвердженої 

рішенням LVIII сесії міської ради VII скликання  від 13 червня 2019 року №3 » прийняти як 

рішення сесії (додається рішення №5). 

 

VІІ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань фізичної культури та спорту управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту Шуляка О.Д. про внесення змін до рішення  LII сесії міської ради 

VII скликання №73 від 21.12.2018 р. «Про затвердження Статуту «Дитячо-юнацької 

спортивної школи управління у справах сім’ї, молоді та спору Шепетівської міської ради» в 

новій редакції та штатного розпису», який повідомив, що проект рішення розглянуто на 

засіданні профільної депутатської  комісії, зауважень та доповнень не надходило. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача. 

 

На запитання записалось 4  депутати  міської ради (Сорока Д.Л. – помилково). 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Синюта В.В. з запитанням стосовно доцільності 

скорочення посади начальника управління у справах сім’ї, молоді та спору Шепетівської 

міської ради. 

 

Заступник міського голови Стасюк Н.В. пояснила, що вона, як заступник виконує подвійну 

функцію та повністю контролює та відповідає за дії управління у справах сім’ї, молоді та 

спору Шепетівської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Одуд Б.М. наголосив, що в подальшому фракція не 

буде голосувати за проекти рішення, в які вносяться зміни, але не надається порівняльна 

таблиця. 

 

Міський голова Полодюк М.І. з запитанням до доповідача, щодо змін в проекті рішення. 

 

Начальник відділу з питань фізичної культури та спорту управління у справах сім’ї, молоді 

та спорту Шуляк О.Д. повідомив, що проект рішення передбачає зміну в п.3 Штатного 

розпису «Дитячо-юнацької спортивної школи управління у справах сім’ї, молоді та спору 

Шепетівської міської ради» назви посади  «Бухгалтер» на «Головний бухгалтер» 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Курганський О.О. щодо необхідності підтримання 

даного проекту рішення.   
 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи є бажаючі виступити, про 

зміни та доповнення до проекту рішення. Немає. 

 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому»  з доповненнями 

як рішення сесії. 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутатської комісії 

прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція 

приймається. 

 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 



 

„За”– 19+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – 2, «відсутні» - немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення  LII сесії міської ради 

VII скликання №73 від 21.12.2018 р. «Про затвердження Статуту «Дитячо-юнацької 

спортивної школи управління у справах сім’ї, молоді та спору Шепетівської міської ради» в 

новій редакції та штатного розпису»» прийняти як рішення сесії (додається рішення №6). 

 

VІІІ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника фінансового управління Дрища В.О. про стан виконання міського 

бюджету за січень-червень 2019 року, який повідомив, що проект рішення розглянуто на 

засіданні профільної депутатської  комісії, зауважень та доповнень не надходило. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача. 

 

На запитання записалось 2  депутати  міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Синюта В.В. висловив думку про необхідність звіту 

керівника ПМСД  Градомського В.В.. 

 

Міський голова Полодюк  М.І. повідомив, що звіт про виконану роботу надається після 

року роботи та буде наданий в грудні поточного року. Також звіт про витрачання коштів  

можна отримати в бухгалтерії в будь який час. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Веселкова Г.П. з запитанням щодо капітального 

ремонту автомобіля Lanos, оскільки на профільній депутатській комісії дане питання було 

відкладено на довивчення до моменту надання точного переліку робіт, які відпосяться до 

поняття «Капітальних робіт». 

 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна не голосував 

15.  Савчук Руслан Віталійович за 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 



Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив, що головою профільної 

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

бюджету, фінансів Шайногою Ю.М. було вивчено дане питання і на сесії він доповів, що 

дані види робіт відносяться до «Капільного ремонту». Депутати проголосували і дані 

видатки були профінансовані. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Веселкова Г.П. з депутатським запитом щодо надання 

аудіо запису стосовно розгляду даного питання. 

 

Депутат міської ради Веселкова Г.П. з запитанням щодо причин не перерахування коштів 

на придбання ярмаркових будиночків. 

 

 Заступник міського голови Стасюк Н.В. повідомила, що кошти були перераховані. 

 

Депутат міської ради Веселкова Г.П. з запитанням щодо відсутності перерахованих коштів 

на будівництво котельні для школи-інтернат. 

 

Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив, що станом за І півріччя не було 

експертного висновку. На даних момент експертний висновок наданий та проведено 

тендер.  

 

Міський голова Полодюк  М.І. повідомив, що в тендері брали участь 4 компанії. 

Представники компанії з м.Біла Церква, за рахунок надання знижки у 95 тис.грн., виграли 

тендер. Підписано договори на виготовлення котельні, згідно яких до 10.10.2019 року 

котельня має бути встановлена. Нестандартне підключення та встановлення облікових 

приладів буде виконувати ПрАТ «Шепетівкагаз». 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи є бажаючі виступити, 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 депутатської комісії 

прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція 

приймається. 

 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович не голосував 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович за 

16.  Синюта Володимир Володимирович утримався 



 

„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 2, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 1, «відсутні» - немає. 
 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про стан виконання міського бюджету за січень-

червень 2019 року» прийняти як рішення сесії (додається рішення №7). 

 

ІХ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника фінансового управління Дрища В.О. про внесення змін до 

бюджету міста на 2019 рік, який повідомив, що проект рішення розглянуто на засіданні 

профільної депутатської  комісії. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача. 

 

На запитання записалось 2  депутати  міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Костюк В.В. з запитанням щодо розміру судового 

збору за І півріччя 2019 року та які планується сплачувати по справах, які веде Шепетівська 

міська рада. 

 

Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив, що за І півріччя 2019 року сума 

судових зборів склала більше 200 тис.грн.. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Спеціальний П.А. з запитанням щодо відшкодування 

різниці в тарифах КП «Шепетівському комунальному підприємству водопровідно-

каналізаційного господарства. 

 

Начальник фінансового управління Дрищ В.О. пояснив, що в КП «Шепетівське комунальне 

підприємства водопровідно-каналізаційного господарства» виник борг по сплаті за спожиту 

електроенергію в розмірі більше 700 тис.грн., оскільки тарифи не покривають видатки у 

зв’язку зі зміною вартості енергоносіїв. Щоб не допустити зриву водопостачання 

підприємством було залучено кредитні ресурси на суму 250 тис.грн. Разом з тим, 

враховуючи письмове звернення підприємства до міської ради, було проведено 

взаємозаміщення коштів, які були передбачені із загального фонду на капітальне 

фінансування, за рахунок додаткових коштів, які надійшли до бюджету розвитку від 

продажу земельної ділянки проведено заміщення по тих об’єктах, які не були 

профінансовані, в розмірі 350 тис.грн. 

 

Директор КП «Шепетівське комунальне підприємства водопровідно-каналізаційного 

господарства», депутат міської ради Биков В.П., повідомив, що дані кошти будуть 

використані на оплату електроенергії. В липні-серпні 2019 року відбулося підвищення цін 

на електроенергію. Проінформував, що на даний момент тариф не відповідає рівню 

економічних витрат, оскільки зростає рівень витрат на оплату заробітної плати та 

енергоносії. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи є бажаючі виступити. 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович утримався 



 

На виступ записалось 3  депутати  міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Федоров В.Б., який нагадав, що на сесії міської ради  

2018 року було прийнято рішення про виділення коштів на виготовлення технічної 

документації по освітленню 5 вулиць, в тому числі вул. Сікорська, вул. О.Кошового, вул. 

Л.Чайкіної. Виступив з запитанням чи передбачені кошти на освітлення даних вулиць. 

 

Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив, що в межах наявних фінансових 

ресурсів відбувається фінансування об’єктів.  

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Федоров В.Б. з запитанням чи всі зміни до бюджету, 

які приймаються на сесії міської ради в повному обсязі включено в рішення, які 

підписуються міським головою. 

 

Начальник фінансового управління Дрищ В.О. підтвердив інформацію. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Костюк В.В. з запитанням чи передбачено в даному 

проекті рішення видатки на ремонт доріг між будинками по вул. Героїв Небесної Сотні біля 

спортивного комплексу та біля гуртожитку по вул. Героїв Небесної Сотні 31-А.  

 

Начальник фінансового управління Дрищ В.О. повідомив, що згідно рішення сесії міського 

бюджету на 2019 рік, всі видатки на ремонтні роботи з благоустрою прописано загальною 

сумою. Відповідна комісія міської ради ці кошти роз приділяє, дана сума висвітлюється в 

Паспорті. В міському бюджеті окремою стрічкою дані видатки не прописуються. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Спеціальний П.А. щодо відшкодування різниці в 

тарифах КП «Шепетівському комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного 

господарства» в розмірі 350 тис.грн. та необхідності проведення аудиту на підприємстві. 

 

Директор КП «Шепетівське комунальне підприємства водопровідно-каналізаційного 

господарства», депутат міської ради Биков В.П.  нагадав, що на даний момент тарифи не 

відповідають рівню економічних витрат та відсутня їх прибуткова складова, тому в 

підприємства відсутні кошти на непередбачувані підвищення цін. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Костюк В.В. нагадав про необхідність надання звіту 

виконавчого комітету перед міською радою. Підняв питання ефективності діяльності 

керівництва КП «Шепетівське комунальне підприємства водопровідно-каналізаційного 

господарства» та ефективного використання бюджетних коштів.  

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради про зміни та доповнення до 

проекту рішення.  

 

На виступ записались 2 депутати  міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Спеціальний П.А. з пропозицією винести на окреме 

голосування питання щодо відшкодування різниці в тарифах для КП «Шепетівське 

комунальне підприємства водопровідно-каналізаційного господарства». 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутат міської ради 

Спеціального П.А.  Пропозиція не приймається, в зв’язку з тим, що не набрала достатньої 

кількості голосів під час голосування. 
 



 

„За”– 9, „проти” – 1, „утримались” – 5+1 голос міського голови, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 6, «відсутні» - немає. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Костюк В.В. з пропозицією внесення змін в проект 

рішення та заміни об’єктів організації благоустрою населених пунктів: капітальний ремонт 

мереж зовнішнього освітлення по вул. Ігоря Сікорського, капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення по вул. О.Кошового, капітальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Л.Шевцової на ремонт внутрішньобудинкової дороги по вул.Чкалова 

буд.1,3,5 та ремонт внутрішньобудинкової дороги по вул. Героїв Небесної Сотні біля 

спортивного комплексу та біля гуртожитку по вул. Героїв Небесної Сотні 31-А. 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутат міської ради 

Спеціальний П.А.  Пропозиція не приймається, в зв’язку з тим, що не набрала достатньої 

кількості голосів під час голосування. 

 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович утримався 

1.   Биков Віталій Петрович не голосував 

2.   Бунечко Алла Вікторівна  за 

3.   Веселкова Галина Петрівна  за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна утрималась 

5.   Глушківський Владислав Станіславович утримався 

6.   Дідук Надія Миколаївна  за 

7.   Кикоть Микола Юрійович  утримався 

8.   Костюк Володимир Володимирович  за 

9.   Курганський Олександр Олексійович не голосував 

10.   Кушик Станіслав Володимирович  проти 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна  за 

12.   Одуд Богдан Михайлович  утримався 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович  утримався 

14.   Потапова Галина Лук’янівна не голосувала 

15.  Савчук Руслан Віталійович  за 

16.  Синюта Володимир Володимирович не голосував 

17.  Сікора Інна Володимирівна не голосувала 

18.  Собчук Наталія Миколаївна   за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович не голосував 

20.   Спеціальний Павло Андрійович   за 

21.   Федоров Валерій Борисович   за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович утримався 

1.   Биков Віталій Петрович не голосував 

2.   Бунечко Алла Вікторівна не голосувала 

3.   Веселкова Галина Петрівна не голосувала 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна утримався 

5.   Глушківський Владислав Станіславович утримався 

6.   Дідук Надія Миколаївна  за 

7.   Кикоть Микола Юрійович  утримався 

8.   Костюк Володимир Володимирович  за 

9.   Курганський Олександр Олексійович не голосував 

10.   Кушик Станіслав Володимирович  утримався 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна не голосувала 

12.   Одуд Богдан Михайлович  утримався 



 

„За”– 3, „проти” – 1, „утримались” – 7+1 голос міського голови, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 10, «відсутні» - немає. 

 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому»  як рішення сесії. 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутатської комісії 

прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція 

приймається. 

 

 

„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – 3, «відсутні» - немає. 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік» 

прийняти як рішення сесії (додається рішення №8). 

 

Х.  

 

СЛУХАЛИ: Юриста управління освіти Грейман І.В. про надання згоди на безоплатну 

передачу друкованої продукції Шепетівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 ім.В.Котика, яка 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович  утримався 

14.   Потапова Галина Лук’янівна не голосувала 

15.  Савчук Руслан Віталійович  за 

16.  Синюта Володимир Володимирович не голосував 

17.  Сікора Інна Володимирівна не голосувала 

18.  Собчук Наталія Миколаївна не голосувала 

19.   Сорока Дмитро Леонідович не голосував 

20.   Спеціальний Павло Андрійович  утримався 

21.   Федоров Валерій Борисович  проти 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович не голосував 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович не голосував 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович не голосував 

21.   Федоров Валерій Борисович за 



повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської  комісії, 

зауважень та доповнень не надходило. 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутатської комісії 

прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція 

приймається. 

 

 

„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – 1, «відсутні» - немає. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання згоди на безоплатну передачу друкованої 

продукції Шепетівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 ім.В.Котика» прийняти як рішення сесії 

(додається рішення №9). 

 

ХІ.  

 

СЛУХАЛИ: Юриста управління освіти Грейман І.В. про надання згоди на безоплатну 

передачу друкованої продукції шепетівському МНВК, яка повідомила, що проект рішення 

розглянуто на засіданні профільної депутатської  комісії, зауважень та доповнень не 

надходило. 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутатської комісії 

прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція 

приймається. 

 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович за 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович не голосував 

21.   Федоров Валерій Борисович за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 



 

„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – 1, «відсутні» - немає. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання згоди на безоплатну передачу друкованої 

продукції шепетівському МНВК» прийняти як рішення сесії (додається рішення №10). 

 

ХІІ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника управління житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин Цвіркуна П.І. про внесення доповнень в Додаток №5 до 

рішення ХІІ сесії міської ради VI скликання №12 від 09 серпня 2011 р. «Про затвердження в 

оперативне управління або повне господарське відання комунального майна територіальної 

громади», який повідомив, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної 

депутатської  комісії, зауважень та доповнень не надходило. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача. 

 

На запитання записалось 2  депутати  міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Федоров В.Б. з запитанням на кого покладені 

обов’язки слідкувати за наявністю дорожних знаків, розмітки та їх заміни.  

 

Начальник управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин Цвіркун П.І повідомив, що дані обов’язки покладено на КП 

«Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство». 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Федоров В.Б. з запитанням чи зверталось КП 

«Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство»  до управління житлово-

комунального господарства щодо фінансування зазначених робіт. 

 

Начальник управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин Цвіркун П.І. повідомив, що на наступну сесію планується зміна обсягів 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович за 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович не голосував 

21.   Федоров Валерій Борисович за 



фінансування видатків по благоустрою, передуватиме сесії засідання профільної комісії, де 

будуть розглядатися питання змін до обсягів видатків, видів видатків на благоустрій міста. 

Підприємство зверталось щодо виділення коштів на санітарну очистку, дорожню розмітку, 

поточний ремент, дорожні знаки. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Федоров В.Б. з запитанням скільки коштів виділялось 

сесією міської ради на вказані питання за 2019 рік. 

 

Начальник управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин Цвіркун П.І. вніс пропозицію прийняти участь у роботі профільної 

комісії.  

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Федоров В.Б. наголосив про відсутність в місті 

повноцінного забезпечення дорожніми знаками. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Сорока Д.Л. з запитанням чи надходили звернення від 

населення щодо заниження бордюрів в місцях з’єднання дороги і тротуару для можливості 

пересування людей з обмеженими можливостями.  

Начальник управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин Цвіркун П.І. повідомив, що таких звернень не надходило та повідомив, 

що на засіданні профільної комісії дане питання буде розглянуто. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи є бажаючі виступити, 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 депутатської комісії 

прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція 

приймається. 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович не голосував 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович не голосував 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович за 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 



„За”– 19+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – 2, «відсутні» - немає. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення доповнень в Додаток №5 до рішення ХІІ 

сесії міської ради VI скликання №12 від 09 серпня 2011 р. «Про затвердження в оперативне 

управління або повне господарське відання комунального майна територіальної громади»» 

прийняти як рішення сесії (додається рішення №11). 

 

ХІІІ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносинн управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин 

Мазурець Н.М. про внесення змін до рішення сесії міської ради, яка повідомила, що проект 

рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської  комісії. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити, про зміни та доповнення до проекту рішення. 

 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу». 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутатської комісії 

прийняти проект рішення «за основу».  Пропозиція приймається. 

 

 

„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – 3, «відсутні» - немає. 

 

Начальник відділу з питань регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин Мазурець Н.М.  

повідомила про зміни, а саме:  

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович не голосував 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович не голосував 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна не голосував 

15.  Савчук Руслан Віталійович за 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 



«2. Внести зміни до підпункту 2.10 пункту 2 рішення ХLVIII сесії міської ради VІІ 

скликання від 11 жовтня 2018 р. № 24 «Про надання дозволу на виготовлення технічних 

документацій 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)» та викласти в 

такій редакції: 

- Рудич Тетяні Вікторівні, Степанцю Олександру Вікторовичу земельну ділянку по 

вул. Леонова, 3 (6810700000:01:012:0508) площею 609 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

у спільну часткову власність відповідно до часток у домоволодінні: Рудич Тетяні Вікторівні 

– 62/100, Степанцю Олександру Вікторовичу – 38/100.» 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутатської комісії 

прийняти проект рішення  «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція приймається. 

 

 

„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – 1, «відсутні» - немає. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення сесії міської ради»  

прийняти як рішення сесії (додається рішення №12). 

 

ХІV. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин  

Мазурець Н.М. про припинення права користування земельною ділянкою згідно із ст. 141 

Земельного кодексу України, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні 

профільної депутатської  комісії, зауважень та доповнень не надходило. 

 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович не голосував 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович за 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 



Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити, про зміни та доповнення до проекту рішення.  

 

На запитання  записався 1 депутат  міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Веселкова Г.П. з запитанням уточнити про вказаний 

борг по п.1. 

 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що за ПрАТ «Шепетівський ДОК» нараховано 

борг за несплату податку на землю в розмірі 1 млн 46 тис. 593,73 грн. 

 

Начальник Шепетівського управління ГУ ДФС у Хмельницькій області Ординська В.М. 

повідомила, що ПрАТ «Шепетівський ДОК» не надав розрахунок по даній земельній 

ділянці за 2 роки. Внесла пропозицію перенести дане питання на довивчення. 

 

Начальник юридичного відділу Бабась Г.І. пояснила, що відчуження майна вже відбулося і 

якщо на даний момент не розглянути право припинення користування земельною ділянкою 

однією юридичною особою і не надати можливість сплачувати за земельну ділянку іншій 

особі, відповідно до законодавства, то відбудуться втрати надходжень коштів до місцевого 

бюджету. Заява нової фізичної особи, яка придбала об’єкт та добровільне волевиявлення є. 

Тому підстав відмовити, враховуючи зареєстрований об’єкт нерухомого майна – немає. 

 

На запитання  виступ 2 депутати  міської ради (Бунечно А.В. – помилково). 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Костюк В.В. підтримав пропозицію начальника 

Шепетівського управління ГУ ДФС у Хмельницькій області Ординської В.М., наголосив 

про необхідність дбати про наповнення міського бюджету. Вніс пропозицію відкласти п. 

1.1. на довивчення. 

 

Начальник юридичного відділу Бабась Г.І. пояснила, що відповідно до чинного 

законодавства, в момент переходу права власності на об’єкт нерухомого майна, до нового 

власника переходить право користування земельною ділянкою. Наголосила, що на даний 

момент, законних підстав, щоб відмовити в припиненні права користування та надання 

новій особі в користування земельну ділянку, яка знаходиться під даним об’єктом, немає. 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутата міської ради 

Костюка В.В. відкласти п. 1.1. на довивчення. Пропозиція не приймається, в зв’язку з тим, 

що не набрала достатньої кількості голосів під час голосування. 

 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович утримався 

1.   Биков Віталій Петрович не голосував 

2.   Бунечко Алла Вікторівна  утрималась 

3.   Веселкова Галина Петрівна не голосувала 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна не голосувала 

5.   Глушківський Владислав Станіславович  утримався 

6.   Дідук Надія Миколаївна  за 

7.   Кикоть Микола Юрійович не голосував 

8.   Костюк Володимир Володимирович не голосував 

9.   Курганський Олександр Олексійович не голосував 

10.   Кушик Станіслав Володимирович  за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна утрималась 

12.   Одуд Богдан Михайлович утримався 



 

„За”– 4, „проти” – 1, „утримались” – 6+1 голос міського голови, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 10, «відсутні» - немає. 

 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії.  

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутатської комісії 

прийняти проект рішення  «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція 

приймається. 

 

 

„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 2, «відсутні» - немає. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про припинення права користування земельною 

ділянкою згідно із ст. 141 Земельного кодексу України»  прийняти як рішення сесії 

(додається рішення №13). 

 

 

 

 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович  проти 

14.   Потапова Галина Лук’янівна  за 

15.  Савчук Руслан Віталійович не голосував 

16.  Синюта Володимир Володимирович утримався 

17.  Сікора Інна Володимирівна не голосувала 

18.  Собчук Наталія Миколаївна не голосувала 

19.   Сорока Дмитро Леонідович не голосував 

20.   Спеціальний Павло Андрійович  за 

21.   Федоров Валерій Борисович утримався 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович не голосував 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович не голосував 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович утримався 

21.   Федоров Валерій Борисович за 



ХV. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин  

Мазурець Н.М. про припинення права користування та передачу в постійне користування 

земельної ділянки, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної 

депутатської  комісії, зауважень та доповнень не надходило. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити, 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 депутатської комісії 

прийняти проект рішення  «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція 

приймається. 

 

 

„За”– 19+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – 2, «відсутні» - немає. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про припинення права користування та передачу в 

постійне користування земельної ділянки»  прийняти як рішення сесії (додається рішення 

№14). 
 

ХVІ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин  

Мазурець Н.М. про припинення права користування та передачу в постійне користування 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович не голосував 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович не голосував 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 



земельної ділянки, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної 

депутатської  комісії, зауважень та доповнень не надходило. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити, про зміни та доповнення до проекту рішення.  

 

На виступ записалось 3 депутат міської ради (Веселкова Г.П., Савчук Р.В. – помилково) 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради, голова профільної депутатської комісії Синюта В.В. з 

пропозицією перенести дане питання на довивчення, в зв’язку з тим, що земельна ділянка 

знаходиться в центрі міста, впливає на його архітектурний вигляд 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутата міської ради 

Синюти В.В.. Пропозиція приймається. 

 

 

„За”– 21, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі в голосуванні” – 1 голос 

міського голови, «відсутні» - немає. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про припинення права користування та передачу в 

постійне користування земельної ділянки»  відкласти на довивчення. 

 

ХVІІ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин  

Мазурець Н.М. про п затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок по вулиці Островського, 6-А, яка повідомила, що проект 

рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської  комісії, зауважень та доповнень 

не надходило. 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович не голосував 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович за 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович за 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 



Міський голова Полодюк  М.І. надав слово голові ОСББ «Авеню» Окорській Н.А., яка 

повідомила, що члени ОСББ проінформовані та погоджуються з поділом землі. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Бунечко А.В. з запитанням до голови ОСББ «Авеню» 

Окорській Н.А. щодо встановлення кам’яного обмежувача руху, яке унеможливлює проїзд 

до 2 сусідніх будинків. 

 

Голова ОСББ «Авеню» Окорська Н.А. повідомила, що обмежувач руху встановлено на 

території ОСББ. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Веселкова Г.П. повідомила, що юридичне право на 

встановлення такого обмежувача руху відсутнє та зауважила про необхідність усунення 

такої перешкоди. 

 

Начальник відділу містобудування та архітектури Донков В.В. надав пояснення стосовно 

поділу даної земельної ділянки. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити, 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 депутатської комісії 

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. 

 

 

„За”– 17, „проти” – немає, „утримались” – 2, ,,не брали участі в голосуванні” – 1+1 голос 

міського голови, «відсутні» - немає. 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович не голосував 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна не голосувала 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за  

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович  утримався 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович  утримався 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович за 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 



 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок по вулиці Островського, 6-А» 

відхилений, як такий, що не отримав необхідної більшості голосів на підтримку під час 

голосування. 

 

ХVІІІ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин  

Мазурець Н.М. про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) згідно ст.123 Земельного кодексу України, яка повідомила, що проект рішення 

розглянуто на засіданні профільної депутатської  комісії, зауважень та доповнень не 

надходило. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити, 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 депутатської комісії 

прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція 

приймається. 

 

 

„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – немає, «відсутні» - 1. 

 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович за 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 



ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) згідно ст.123 Земельного кодексу України» прийняти як рішення сесії 

(додається рішення №15). 
 

ХІХ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин  

Мазурець Н.М. про продовження терміну дії дозволу на виготовлення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу 

України, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної 

депутатської  комісії, зауважень та доповнень не надходило. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити, 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 депутатської комісії 

прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція 

приймається. 

 

 

„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – немає, «відсутні» - 1. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про продовження терміну дії дозволу на виготовлення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного 

кодексу України» прийняти як рішення сесії (додається рішення №16). 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович за 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 



ХХ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин  

Мазурець Н.М. про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України для будівництва 

індивідуальних гаражів, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні 

профільної депутатської  комісії, зауважень та доповнень не надходило. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити, 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 депутатської комісії 

прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція 

приймається. 

 

 

„За”– 19+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – 1, «відсутні» - 1. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок та затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України для 

будівництва індивідуальних гаражів» прийняти як рішення сесії (додається рішення №17). 

 

 

 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович за 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 



ХХІ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин  

Мазурець Н.М. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка повідомила, 

що проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської  комісії, зауважень та 

доповнень не надходило. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити, 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 депутатської комісії 

прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція 

приймається. 

 

 

„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – 2, «відсутні» - 1. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок згідно із ст. 118, 121 Земельного кодексу України для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)» прийняти як рішення сесії (додається рішення №18). 

 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович за 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна не голосувала 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 



ХХІІ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин  

Мазурець Н.М. 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 профільної депутатської  комісії та внесено 

пропозицію розділ І  голосувати по підпунктах. 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутатської комісії 

голосувати розділ І по підпунктах.  Пропозиція приймається. 

 

 

„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – 1, «відсутні» - 2. 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування підпункт «1.1. Швецю Сергію 

Миколайовичу для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Українській, 106-К 

орієнтовною площею земельної ділянки 30 кв. м із земель житлової та громадської 

забудови за рахунок земель комунальної власності.».  Пропозиція не приймається, в зв’язку 

з тим, що не набрала достатньої кількості голосів під час голосування. 

 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович не голосував 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович відсутній 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович не голосував 

1.   Биков Віталій Петрович  за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна не голосувала 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 



 

„За”– 14, „проти” – немає, „утримались” – 2, ,,не брали участі в голосуванні” – 3+1 голос 

міського голови, «відсутні» - 2. 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування підпункт «1.2. Кобель Леоніду 

Петровичу для будівництва індивідуальних гаражів по Старокостянтинівському шосе, 30 

орієнтовною площею земельної ділянки 30 кв. м із земель житлової та громадської 

забудови за рахунок земель комунальної власності.».  Пропозиція приймається. 

 

 

„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 2, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 1, «відсутні» - 2. 

 

Начальник відділу містобудування та архітектури Донков В.В. надав пояснення, що до 2011 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович  за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович не голосував 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна  за 

12.   Одуд Богдан Михайлович  утримався 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна  утрималась 

15.  Савчук Руслан Віталійович не голосував 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович відсутній 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович  за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович не голосував 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович відсутній 



року діяла  інша процедура, згідно якої людям було видано дозволи виконавчим комітетом. 

Озвучив рішення виконавчого комітету №206 від 20.09.2001 року, згідно якого Кобелю 

Леоніду Петровичу надано дозвіл для будівництво гаражу по вул. Старокостянтинівському 

шосе. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Синюта В.В. з пропозицією підтримати пункти 

проекту рішення. 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування підпункт «1.2. Кобель Леоніду 

Петровичу для будівництва індивідуальних гаражів по Старокостянтинівському шосе, 30 

орієнтовною площею земельної ділянки 30 кв. м із земель житлової та громадської 

забудови за рахунок земель комунальної власності.».  Пропозиція приймається. 

 

 

„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – 1, «відсутні» - 2. 

 

Міський голова Полодюк М.І.  надав слово представнику Ковені Віктора Пилиповича -  

Ковені  М.С., яка висловила прохання підтримати голосуванням дозвіл на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування підпункт «1.3. Ковені Віктору 

Пилиповичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) по вул. Довженка, 1-Б  орієнтовною площею земельної 

ділянки 1000 кв. м із земель житлової та громадської забудови за рахунок земель 

комунальної власності.».  Пропозиція не приймається, в зв’язку з тим, що не набрала 

достатньої кількості голосів під час голосування. 

 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович  за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович не голосував 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович відсутній 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович не голосував 

1.   Биков Віталій Петрович за 



 

„За”– 15, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в голосуванні” – 3+1 голос 

міського голови, «відсутні» - 2. 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування підпункт «1.4. Сердюченко Анні 

Іллівні для індивідуального садівництва по вул. Петра Дорошенка, 27-Б орієнтовною 

площею земельної ділянки 650 кв. м із земель сільськогосподарського призначення за 

рахунок земель комунальної власності.».  Пропозиція не приймається, в зв’язку з тим, що 

не набрала достатньої кількості голосів під час голосування. 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна утрималась 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович не голосував 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович не голосував 

14.   Потапова Галина Лук’янівна  за 

15.  Савчук Руслан Віталійович не голосував 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович відсутній 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна не голосувала 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович  утримався 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна не голосувала 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович не голосував 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович не голосував 

20.   Спеціальний Павло Андрійович  за 

21.   Федоров Валерій Борисович відсутній 



„За”– 13+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 5, «відсутні» - 2. 

 

Після звернень депутатів міської ради щодо переголосування міський голова Полодюк М.І. 

поставив на повторне голосування пропозицію повернення до голосування підпункту «1.4. 

Сердюченко Анні Іллівні для індивідуального садівництва по вул. Петра Дорошенка, 27-Б 

орієнтовною площею земельної ділянки 650 кв. м із земель сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності.».  Пропозиція не приймається. 

 

 

„За”– 16+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – 4, «відсутні» - 2. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити, про зміни та доповнення до проекту рішення. Немає. 

 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «в цілому» як рішення сесії.  
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутатської комісії 

прийняти проект рішення «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція приймається. 

 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна не голосувала 

7.   Кикоть Микола Юрійович  за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович не голосував 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович не голосував 

20.   Спеціальний Павло Андрійович не голосував 

21.   Федоров Валерій Борисович відсутній 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 



 

„За”– 17+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – 3, «відсутні» - 1. 

 

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» 

прийняти як рішення сесії (додається рішення №19). 

 

ХХІІІ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин  

Мазурець Н.М. про надання дозволу на виготовлення технічних документацій 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 профільної депутатської  комісії та внесено пропозицію 

п.п. 1.1 відкласти на довивчення та розділ І голосувати по пунктах. 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутатської комісії 

п.п.1.1. відкласти на довивчення.  Пропозиція приймається. 

 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович не голосував 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович не голосував 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович  утримався 

2.   Бунечко Алла Вікторівна не голосувала 

3.   Веселкова Галина Петрівна не голосувала 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна не голосувала 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович не голосував 



 

„За”– 10+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 9, «відсутні» - 1. 

 

Секретар міської ради Кикоть М.Ю. вніс пропозицію голосувати окремо по п.1 та п.2. 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію голосувати окремо по 

п.1 та п.2.  Пропозиція приймається. 

 

 

„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 1, «відсутні» - 1. 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пункт «1. Дозволити виготовити 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості): 

1.1. Білусі Галині Олександрівні по вул. Судилківській, 113 орієнтовною площею земельної 

ділянки 1127 кв. м для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського 

призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.2. Сташук Таїсії Миколаївні по вул. Островського, 84 орієнтовною площею 846 кв. м для 

індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення за рахунок 

земель комунальної власності. 

1.3. Шацькій Валентині Володимирівні по пров. Максима Коваля, 26-Б орієнтовною 

площею 250 кв. м для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського 

16.  Синюта Володимир Володимирович не голосував 

17.  Сікора Інна Володимирівна не голосувала 

18.  Собчук Наталія Миколаївна не голосувала 

19.   Сорока Дмитро Леонідович  за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович не голосував 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна утрималась 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович не голосував 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 



призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.4. Чумак Надії Іванівні по пров. Лермонтова, 7-А орієнтовною площею 145 кв. м для 

індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення за рахунок 

земель комунальної власності. 

1.5. Федорчуку Миколі Петровичу по вул.Залізнична,35 орієнтовною площею 600 кв.м. для 

колективного садівництва в садівничому товаристві «Корчагінець» із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності.  

1.6. Полянській Наталії Миколаївні по вул. Некрасова, 93-А орієнтовною площею 150 кв. м 

для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення за рахунок 

земель комунальної власності.»  Пропозиція не приймається, в зв’язку з тим, що не набрала 

достатньої кількості голосів під час голосування. 

 

 

„За”– 16+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 2, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 2, «відсутні» - 1. 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пункт «2. Затвердити технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передати у власність: 

2.1. Ярощук Діані Олександрівні земельну ділянку по вул. Петрова, 55 

(6810700000:01:001:1051) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2.2. Фещіній Наталії Володимирівні земельну ділянку по вул. Судилківській, 89 

(6810700000:01:009:0655) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2.3. Сташук Ользі Іванівні земельну ділянку по вул. Дорошенка, 45 

(6810700000:01:007:1147) площею 667 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2.4. Скоробагатому Сергію Анатолійовичу земельну ділянку по вул. Героїв Чорнобиля, 7 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович не голосував 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович утримався 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович  утримався 

14.   Потапова Галина Лук’янівна  за 

15.  Савчук Руслан Віталійович не голосував 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 



(6810700000:01:013:0378) площею 731 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2.5. Кравчуку Роману Зіновійовичу, Кравчук Наталії Дмитрівні, Рябій Катерині Вікторівні, 

Сухінець Ганні Романівні земельну ділянку по пров. Першотравневому, 7-А 

(6810700000:01:003:1021) площею 548 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у спільну часткову 

власність відповідно до часток у домоволодінні: Кравчуку Роману Зіновійовичу – 1/4, 

Кравчук Наталії Дмитрівні – 1/4, Рябій Катерині Вікторівні – 1/4, Сухінець Ганні Романівні 

– 1/4. 

2.6. Нечипоруку Андрію Григоровичу земельну ділянку по вул. Лісовій, 50 

(6810700000:01:001:1049) площею 974 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2.7. Белешко Людмилі Віталіївні земельну ділянку по вул. Індустріальній, 28 

(6810700000:01:013:0447) площею 623 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2.8 Максимчук Валентині Леонідівні земельну ділянку по вул. Володимира Сосюри, 20 

(6810700000:01:002:1051) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2.9 Мартинюк Галина Іванівна земельну ділянку по вул. Петрова, 24 

(6810700000:01:001:0997) площею 432 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2.10 Богомазу Анатолію Івановичу земельну ділянку по вул. Косецькій, 44 

(6810700000:01:001:1001) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2.11 Савчук Аллі Павлівні земельну ділянку по вул. Натана Рибака, 14 

(6810700000:01:014:0797) площею 519 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2.12 Бублей Володимиру Володимировичу, Бублей Олегу Володимировичу, Столярчук 

Світлані Володимирівні земельну ділянку по вул. Шевченка, 66 (6810700000:01:010:0659) 

площею 614 кв. м для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) у спільну часткову власність відповідно до часток у 

домоволодінні: Бублей Володимиру Володимировичу – 1/3, Бублей Олегу Володимировичу 

– 1/3, Столярчук Світлані Володимирівні – 1/3. 

2.13. Кособуцькій Діані Юріївні земельну ділянку по вул. Лозовій, 61 

(6810700000:01:004:1348) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2.14. Юхимчук Ірині Володимирівні земельну ділянку по вул. Ярослава Кревогубця, 4-А 

(6810700000:01:008:1357) площею 437 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2.15. Пасічник Любові Прокопівні земельну ділянку по вул. Віленського, 3 

(6810700000:01:006:0761) площею 665 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2.16. Батраку Олегу Анатолійовичу земельну ділянку по вул. Климовича, 1 

(6810700000:01:014:0770) площею 876 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2.17. Козачук Альоні Миколаївні, Козачук Світлані Борисівні земельну ділянку по 

вул. Олекси Береста, 3 (6810700000:01:008:1370) площею 585 кв. м для будівництва і 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

у спільну часткову власність відповідно до часток у домоволодінні: Козачук Альоні 

Миколаївні – 44/100, Козачук Світлані Борисівні – 56/100. 

2.18. Королю Максиму Олеговичу, Тітарчук Елеонорі Анатоліївні земельну ділянку по 

вул. Островського, 92 (6810700000:01:005:1101) площею 1000 кв. м для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

у спільну часткову власність відповідно до часток у домоволодінні: Королю Максиму 

Олеговичу – 1/2, Тітарчук Елеонорі Анатоліївні – 1/2. 

2.19. Стьопичу Вадіму Леонідовичу земельну ділянку по вул. Генерала Шухевича, 57 

(6810700000:01:014:0766) площею 937 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2.20. Гройсман Ірині Леонідівні земельну ділянку по вул. Матросова, 25 

(6810700000:01:003:1006) площею 1000 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2.21. Хоменко Марії Михайлівні земельну ділянку по вул. Рильського, 5 

(6810700000:01:012:0540) площею 634 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2.22. Кондратюку Дмитру Володимировичу земельну ділянку по вул. Кутузова, 22-А 

(6810700000:01:013:0440) площею 458 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2.23. Семенишину Володимиру Васильовичу земельну ділянку по вул. Горбатюка, 102 

(6810700000:01:005:1100) площею 680 кв. м для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2.24. Недорезову Сергію Васильовичу земельну ділянку по вул. Косецькій, 19 

(6810700000:01:002:1048) площею 554 кв. м для індивідуального садівництва. 

2.25. Журавській Нелі Михайлівні земельну ділянку по вул. Миколи Амосова, 34/1 

(6810700000:01:008:1355) площею 900 кв. м для індивідуального садівництва. 

2.26. Демчуку Григорію Володимировичу земельну ділянку по вул. Річній, 16 

(6810700000:01:012:0532) площею 280 кв. м для індивідуального садівництва. 

2.27. Перехристюку Василю Петровичу земельну ділянку по вул. Першотравневій, 35 

(6810700000:01:007:1165) площею 513 кв. м для індивідуального садівництва.».  

Пропозиція приймається. 

 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович  за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна не голосувала 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 



 

„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – 1, «відсутні» - 1. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити, про зміни та доповнення до проекту рішення. Немає. 

 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «в цілому» як рішення сесії.  
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутатської комісії 

прийняти проект рішення «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція приймається. 

 

 

„За”– 20+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – немає, «відсутні» - 1. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на виготовлення технічних 

документацій 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 №20). 

 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович за 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович за 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 



ХІV. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин  

Мазурець Н.М. про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності, яка 

повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської  комісії, 

пропозиція відкласти на довивчення. 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутатської комісії 

відкласти проект рішення на «довивчення». Пропозиція приймається. 

 

 

„За”– 17+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – 1, «відсутні» - 1. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання згоди на поділ земельної ділянки 

комунальної власності» відкласти на довивчення. 

 

ХV. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин  

Мазурець Н.М. про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

згідно із ст. 124 Земельного кодексу України (оренда), яка повідомила, що проект рішення 

розглянуто на засіданні профільної депутатської  комісії, зауважень та доповнень не 

надходило. 

 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович за 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна не голосувала 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 



Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити, 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 депутатської комісії 

прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція 

приймається. 

 

 

„За”– 17+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в 

голосуванні” – немає,  «відсутні» - 1. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки згідно із ст. 124 Земельного кодексу України (оренда)» прийняти як рішення сесії 

(додається рішення №21). 

 

ХVІ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин  

Мазурець Н.М. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

зі зміною її цільового призначення згідно із ст. 124 Земельного кодексу України (оренда), 

яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської  

комісії, зауважень та доповнень не надходило. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити, про зміни та доповнення до проекту рішення. Немає. 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович за 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович утримався 



 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії.  
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутатської комісії 

прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція 

приймається. 

 

 

„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – немає,  «відсутні» - 1. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки зі зміною її цільового призначення згідно із ст. 124 

Земельного кодексу України (оренда)» прийняти як рішення сесії (додається рішення №22). 

 

ХVІІ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин  

Мазурець Н.М. про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються 

права сервітуту згідно із ст. 99 Земельного кодексу України, яка повідомила, що проект 

рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської  комісії, зауважень та доповнень 

не надходило. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити, про зміни та доповнення до проекту рішення. Немає. 

 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. 
 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович за 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 



Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутатської комісії 

прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція 

приймається. 

 

 

„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – немає,  «відсутні» - 1. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 

поширюються права сервітуту згідно із ст. 99 Земельного кодексу України» прийняти як 

рішення сесії (додається рішення №23). 

 

ХVІІІ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин  

Мазурець Н.М. про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) Подільському державному аграрно-технічному університету, яка повідомила, 

що проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської  комісії, пропозиція 

відкласти на довивчення. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи є бажаючі виступити. 

 

На виступ записався 1 депутат міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Федоров В.Б. з пропозицією відмовити по даному 

проекту рішення, оскільки частина земельної ділянки на даний момент належить міській 

раді. 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович за 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович за 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 



 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача,  про зміни та доповнення до проекту рішення. Немає. 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутатської комісії 

відкласти проект рішення на «довивчення». Пропозиція не приймається, в зв’язку з тим, що 

не набрала достатньої кількості голосів під час голосування. 

 

 

„За”– 9+1 голос міського голови, „проти” – 1, „утримались” – 3, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 5,  «відсутні» - 3. 

 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії.  
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутатської комісії 

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 Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна  утрималась 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна  за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович не голосував 

6.   Дідук Надія Миколаївна  за 

7.   Кикоть Микола Юрійович не голосував 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович не голосував 

10.   Кушик Станіслав Володимирович  за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна  проти 

12.   Одуд Богдан Михайлович  за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович  за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна не голосувала 

15.  Савчук Руслан Віталійович  відсутній 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна  не голосувала 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович  відсутній 

20.   Спеціальний Павло Андрійович утримався 

21.   Федоров Валерій Борисович утримався 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович утримався 

1.   Биков Віталій Петрович утримався 

2.   Бунечко Алла Вікторівна  проти 

3.   Веселкова Галина Петрівна  проти 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна утрималась 

5.   Глушківський Владислав Станіславович не голосував 

6.   Дідук Надія Миколаївна  за 

7.   Кикоть Микола Юрійович утримався 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович утримався 

10.   Кушик Станіслав Володимирович  за 



 

„За”– 3, „проти” – 4, „утримались” – 9+1 голос міського голови, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 2,  «відсутні» - 3. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) Подільському державному аграрно-технічному університету» 

відхилений, як такий, що не отримав необхідної більшості голосів на підтримку під час 

голосування. 

 

ХІХ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин  

Мазурець Н.М. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(зі зміною цільового призначення зі зміною категорії земель) згідно із ст. 20 Земельного 

кодексу України Пірог Тетяні Іванівні, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на 

засіданні профільної депутатської  комісії, зауважень та доповнень не надходило. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити, 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 депутатської комісії 

прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція 

приймається. 

 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна утрималась 

12.   Одуд Богдан Михайлович утримався 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович утримався 

14.   Потапова Галина Лук’янівна утрималась 

15.  Савчук Руслан Віталійович  відсутній 

16.  Синюта Володимир Володимирович утримався 

17.  Сікора Інна Володимирівна не голосувала 

18.  Собчук Наталія Миколаївна  за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович  відсутній 

20.   Спеціальний Павло Андрійович  проти 

21.   Федоров Валерій Борисович  проти 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 



 

„За”– 17+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – 1,  «відсутні» - 3. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки (зі зміною цільового призначення зі зміною категорії земель) 

згідно із ст. 20 Земельного кодексу України Пірог Тетяні Іванівні» прийняти як рішення 

сесії (додається рішення №24). 

 

ХХХ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин  

Мазурець Н.М. про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок (зі зміною цільового призначення в межах категорії земель) згідно із ст. 20 

Земельного кодексу України, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні 

профільної депутатської  комісії, зауважень та доповнень не надходило. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити, 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 депутатської комісії 

прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція 

приймається. 

 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна не голосувала 

15.  Савчук Руслан Віталійович відсутній 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович відсутній 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович відсутній 



 

„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – немає,  «відсутні» - 3. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок (зі зміною цільового призначення в межах категорії земель) 

згідно із ст. 20 Земельного кодексу України» прийняти як рішення сесії (додається рішення 

№25). 

 

ХХХІ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин  

Мазурець Н.М. про надання згоди на заміну орендаря за договорами оренди землі, яка 

повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської  комісії, 

зауважень та доповнень не надходило. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити, 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 депутатської комісії 

прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція 

приймається. 

 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович відсутній 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович відсутній 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович відсутній 



 

„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – немає,  «відсутні» - 3. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про надання згоди на заміну орендаря за договорами 

оренди землі» прийняти як рішення сесії (додається рішення №26). 

 

ХХХІІ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин  

Мазурець Н.М. про затвердження стартового розміру річної орендної плати за 

користування земельною ділянкою, право оренди якої підлягає продажу на конкурентних 

засадах (земельних торгах) по Старокостянтинівському шосе, 40-А м. Шепетівка, яка 

повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської  комісії, 

зауважень та доповнень не надходило. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити, 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 депутатської комісії 

прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. Пропозиція 

приймається. 

 

 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович відсутній 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович відсутній 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 



„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – немає,  «відсутні» - 3. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження стартового розміру річної орендної 

плати за користування земельною ділянкою, право оренди якої підлягає продажу на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по Старокостянтинівському шосе, 40-А 

м. Шепетівка» прийняти як рішення сесії (додається рішення №27). 

 

ХХХІІІ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин  

Мазурець Н.М. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по вул. 

Судилківській, 92 площею 4400 кв. м та винесення земельної ділянки на земельні торги у 

формі аукціону, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної 

депутатської  комісії, зауважень та доповнень не надходило. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити, про зміни та доповнення до проекту рішення. Немає. 

 

Депутати міської ради внесли пропозицію об’єднати проекти рішення з 33 по 41 включно та 

провести голосування за вказані проекти рішення «пакетом». 
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутатів міської ради 

проекти рішення з 33 по 41 включно об’єднати та голосувати «пакетом». Пропозиція 

приймається. 

 

 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович відсутній 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович відсутній 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 



„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – немає,  «відсутні» - 3. 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію прийняти проекти 

рішення як рішення сесії:  

33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по вул. Судилківській, 92 

площею 4400 кв. м та винесення земельної ділянки на земельні торги у формі аукціону. 

34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по вул. Судилківській, 92 

площею 1000 кв. м та винесення земельної ділянки на земельні торги у формі аукціону. 

35. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

додаткових транспортних  послуг та допоміжних операцій по вул. Митрополита 

Шептицького, 63-Б в м. Шепетівка. 

36. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Промислова, 3 в м. Шепетівка. 

37. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Митрополита Шептицького, 110 в м. Шепетівка. 

38. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Судилківська, 92-Л в м. Шепетівка. 

39. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Судилківська, 179-Б в м. Шепетівка. 

40. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Судилківська, 181-Б в м. Шепетівка. 

41. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування паркінгів та 

автостоянок по вул. Судилківська, 181-В в м. Шепетівка. 

Пропозиція приймається. 

 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 



 

„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – немає,  «відсутні» - 3. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) по вул. Судилківській, 92 площею 4400 кв. м та винесення земельної ділянки на 

земельні торги у формі аукціону» прийняти як рішення сесії (додається рішення №28). 

Проект рішення «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по вул. 

Судилківській, 92 площею 1000 кв. м та винесення земельної ділянки на земельні торги у 

формі аукціону» прийняти як рішення сесії (додається рішення №29). 

Проект рішення «Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

додаткових транспортних  послуг та допоміжних операцій по вул. Митрополита 

Шептицького, 63-Б в м. Шепетівка» прийняти як рішення сесії (додається рішення №30). 

Проект рішення «Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Промислова, 3 в м. Шепетівка» прийняти як рішення сесії 

(додається рішення №31). 

Проект рішення «Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Митрополита Шептицького, 110 в м. Шепетівка» прийняти як рішення сесії 

(додається рішення №32). 

Проект рішення «Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Судилківська, 92-Л в м. Шепетівка» прийняти як рішення сесії 

(додається рішення №33). 

Проект рішення «Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Судилківська, 179-Б в м. Шепетівка» прийняти як рішення сесії (додається 

рішення №34). 

Проект рішення «Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Судилківська, 181-Б в м. Шепетівка» прийняти як рішення сесії (додається 

рішення №35). 

Проект рішення «Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування паркінгів та 

автостоянок по вул. Судилківська, 181-В в м. Шепетівка» прийняти як рішення сесії 

(додається рішення №36). 

 

 

 

 

15.  Савчук Руслан Віталійович відсутній 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович відсутній 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 



ХLII. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин  

Мазурець Н.М. про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка 

повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської  комісії, 

пропозиція голосувати по пунктах. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити, про зміни та доповнення до проекту рішення. Немає. 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутатської комісії 

голосувати проект рішення «по пунктах». Пропозиція не приймається, в зв’язку з тим, що 

не набрала достатньої кількості голосів під час голосування. 

 

 

„За”– 16+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 1,  «відсутні» - 3. 

 

Міський голова Полодюк М.І. повторно поставив на голосування пропозицію депутатської 

комісії голосувати проект рішення «по пунктах». Пропозиція приймається, в зв’язку з тим, 

що не набрала достатньої кількості голосів під час голосування. 

 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна утрималась 

15.  Савчук Руслан Віталійович відсутній 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна не голосувала 

19.   Сорока Дмитро Леонідович відсутній 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 



 

„За”– 17+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в 

голосуванні” – немає,  «відсутні» - 3. 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування п.1 «Надати дозвіл на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Миколи Амосова,14 (кадастровий 

номер 6810700000:01:008:1330) площею 417 кв. м, яка надана в оренду Кльок Інні 

Леонідівні для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 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. 

 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна утрималась 

15.  Савчук Руслан Віталійович відсутній 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович відсутній 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович утримався 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна утрималась 

15.  Савчук Руслан Віталійович відсутній 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович відсутній 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 



 

„За”– 17, „проти” – немає, „утримались” – 1+1 голос міського голови, ,,не брали участі в 

голосуванні” – немає,  «відсутні» - 3. 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування п.2 «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.». Пропозиція  не 

приймається. 

 

 

„За”– 5, „проти” – 1, „утримались” – 9+1 голос міського голови, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 3,  «відсутні» - 3. 

 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування п.3 «Надати дозвіл на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по Старокостянтинівському шосе, 31-А 

(кадастровий номер 6810700000:01:015:0144) площею 70 кв. м, яка надана в оренду 

Яремчуку Дмитру Миколайовичу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 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. 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович утримався 

1.   Биков Віталій Петрович утримався 

2.   Бунечко Алла Вікторівна утрималась 

3.   Веселкова Галина Петрівна утрималась 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна утрималась 

5.   Глушківський Владислав Станіславович  за 

6.   Дідук Надія Миколаївна  за 

7.   Кикоть Микола Юрійович  проти 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович не голосував 

10.   Кушик Станіслав Володимирович  утримався 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна  за 

12.   Одуд Богдан Михайлович утримався 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович утримався 

14.   Потапова Галина Лук’янівна утрималась 

15.  Савчук Руслан Віталійович відсутній 

16.  Синюта Володимир Володимирович  за 

17.  Сікора Інна Володимирівна не голосувала 

18.  Собчук Наталія Миколаївна  за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович відсутній 

20.   Спеціальний Павло Андрійович  утримався 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 



 

„За”– 16+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 1,  «відсутні» - 3. 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки»  відхилений, як такий, що не отримав необхідної більшості голосів на підтримку 

під час голосування. 

 

ХLІII. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин  

Мазурець Н.М. про продаж земельної ділянки  Шепетівському осередку Спілки поляків 

України, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної 

депутатської  комісії. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи є бажаючі виступити, про 

зміни. 

 

На виступ записався 1 депутат міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Веселкова Г.П. з уточненням стосовно вартісної 

оцінки земельної ділянки та процедури проведення оцінки земельної ділянки. 

 

Начальник відділу з питань регулювання земельних відносин управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин  Мазурець Н.М. 

пояснила, що оцінка земельної ділянки проводиться особою, яка виграла конкурс. При 

визначенні вартісної оцінки враховується цільове використання земельної ділянки, її 

місцезнаходження, наявність комунікацій. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, про зміни та доповнення до проекту рішення. Немає. 

 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії. 
 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна утрималась 

15.  Савчук Руслан Віталійович відсутній 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович відсутній 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 



Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутатської комісії 

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. 

 

 

„За”– 4, „проти” – немає, „утримались” – 6+1 голос міського голови, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 8,  «відсутні» - 3. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про продаж земельної ділянки Шепетівському 

осередку Спілки поляків України» відхилений, як такий, що не отримав необхідної 

більшості голосів на підтримку під час голосування. 

 

ХLІV. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин  

Мазурець Н.М. про продаж земельної ділянки  Драниці Олександру Васильовичу, яка 

повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської  комісії. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити , 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 депутатської комісії 

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 Михайло Іванович утримався 

1.   Биков Віталій Петрович не голосував 

2.   Бунечко Алла Вікторівна не голосувала 

3.   Веселкова Галина Петрівна не голосувала 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна утрималась 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович не голосував 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович не голосував 

10.   Кушик Станіслав Володимирович  утримався 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна  утрималась 

12.   Одуд Богдан Михайлович  утримався 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович  утримався 

14.   Потапова Галина Лук’янівна утрималась 

15.  Савчук Руслан Віталійович відсутній 

16.  Синюта Володимир Володимирович  за 

17.  Сікора Інна Володимирівна  за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна не голосувала 

19.   Сорока Дмитро Леонідович відсутній 

20.   Спеціальний Павло Андрійович не голосував 

21.   Федоров Валерій Борисович не голосував 



 

„За”– 12, „проти” – немає, „утримались” – 5+1 голос міського голови, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 1,  «відсутні» - 3. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про продаж земельної ділянки  Драниці Олександру 

Васильовичу» відхилений, як такий, що не отримав необхідної більшості голосів на 

підтримку під час голосування. 

 

ХLV. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин  

Мазурець Н.М. про продаж земельної ділянки Сторожук Наталії Іванівні, яка повідомила, 

що проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської  комісії. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити , про зміни та доповнення до проекту рішення. Немає. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Сікора І.В. з поясненням, що визначенні вартісної 

оцінки враховується цільове використання земельної ділянки, її місцезнаходження, 

наявність комунікацій. 

 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії.  
 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутатської комісії 

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 Михайло Іванович утримався 

1.   Биков Віталій Петрович  за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна  за 

3.   Веселкова Галина Петрівна  утрималась 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна  утрималась 

7.   Кикоть Микола Юрійович  за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович не голосував 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна утрималась 

15.  Савчук Руслан Віталійович відсутній 

16.  Синюта Володимир Володимирович  утримався 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович відсутній 

20.   Спеціальний Павло Андрійович  утримався 

21.   Федоров Валерій Борисович  за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 



 

„За”– 15+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 2, ,,не брали участі в 

голосуванні” – 1,  «відсутні» - 3. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про продаж земельної ділянки Сторожук Наталії 

Іванівні» відхилений, як такий, що не отримав необхідної більшості голосів на підтримку 

під час голосування. 

 

ХLVІ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин  

Мазурець Н.М. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

згідно із ст. 123 Земельного кодексу України, яка повідомила, що проект рішення 

розглянуто на засіданні профільної депутатської  комісії. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити , 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 депутатської комісії 

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. 

 

2.   Бунечко Алла Вікторівна не голосувала 

3.   Веселкова Галина Петрівна  за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович утримався 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна утрималась 

15.  Савчук Руслан Віталійович відсутній 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович відсутній 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 



 

„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – немає,  «відсутні» - 3. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки згідно із ст. 123 Земельного кодексу України» прийняти як 

рішення сесії (додається рішення №37). 

 

ХLVІІ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин  

Мазурець Н.М. про передачу на умовах оренди сформованої земельної ділянки Драниці 

Олександру Васильовичу, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні 

профільної депутатської  комісії. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити , 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 депутатської комісії 

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. 

 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович відсутній 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович відсутній 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 



 

„За”– 17+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – 1, ,,не брали участі в 

голосуванні” – немає,  «відсутні» - 3. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про передачу на умовах оренди сформованої 

земельної ділянки Драниці Олександру Васильовичу» прийняти як рішення сесії (додається 

рішення №38). 

 

ХLVІІ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин  

Мазурець Н.М. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

зі зміною цільового призначення в межах категорії земель Семенюку Василю 

Михайловичу, яка повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної 

депутатської  комісії. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити , 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 депутатської комісії 

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. 

 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна утрималась 

15.  Савчук Руслан Віталійович відсутній 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович відсутній 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 



 

„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – немає,  «відсутні» - 3. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення в межах категорії земель 

Семенюку Василю Михайловичу» прийняти як рішення сесії (додається рішення №39). 

 

ХLІХ. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника відділу з питань регулювання земельних відносин управління 

житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин  

Мазурець Н.М. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

зі зміною цільового призначення в межах категорії земель Червонюк Галині Василівні, яка 

повідомила, що проект рішення розглянуто на засіданні профільної депутатської  комісії. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити , 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 депутатської комісії 

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. 

 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович відсутній 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович відсутній 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович відсутній 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 



 

„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – немає,  «відсутні» - 3. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення в межах категорії земель 

Червонюк Галині Василівні» прийняти як рішення сесії (додається рішення №40). 

 

L. 

 

СЛУХАЛИ: Начальника юридичного відділу Бабась Г.І. про погодження зменшеного 

розрахунку розміру несплаченої Карчевським М.І. орендної плати за використання 

земельної ділянки комунальної форми власності, яка повідомила, що представник 

Карчевського М.І. звернувся до Держгеокадастру з заявою щодо надання документів, які 

підтверджують цільове призначення земельної ділянки. На запити міської ради 

Держгеокадастр надавав інформацію, що земельна ділянка не виділена в натурі, не була 

виготовлена технічна документація та оскільки на вказаній земельній ділянці знаходяться 

приміщення, які використовуються для сільськогосподарських цілей, в зв’язку з цим, згідно 

заяви представника Карчевського М.І., був проведений перерахунок виходячи з того, що 

землі визнано сільськогосподарського призначення. Разом з ним, що станом на сьогодні 

міською радою поданий судовий позов на суму 339 тис.грн., який знаходиться на розгляді в 

Шепетівському міськрайонному суді, дане питання виноситься на розгляд сесії міської ради 

і в залежності від результату розгляду депутатами даного питання буде подано до суду 

заяву про часткову або повну відмову від позову. На момент подання позову позовна заява 

була оформлена відповідно до чинного законодавства, на момент нарахування сума 

відповідала вимогам.  

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Веселкова Г.П. з запитанням, що входить в поняття 

«землі сільськогосподарського призначення» і скільки міська рада може надавати землі на 

використання земель сільськогосподарського призначення. 

 

Начальник юридичного відділу Бабась Г.І. пояснила, що землі сільськогосподарського 

призначення, це землі, які використовуються для вирощування сільськогосподарської 

продукції і для обслуговування будівель, які обслуговують ці потреби. І такі землі можуть 

виділятись площею до 2 га. 

 

ВИСТУПИЛИ: Міський голова Полодюк М.І. з запитанням до начальника відділу 

містобудування та архітектури Донков В.В. чи можуть знаходитись на території міста 

Шепетівка землі сільськогосподарського призначення, після прийняття генерального плану 

міста. 

 

Начальник відділу містобудування та архітектури Донков В.В. повідомив, що землі 

сільськогосподарського призначення на території міста знаходитись не можуть. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити , про зміни та доповнення до проекту рішення. Немає. 

 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення «за основу» та «в цілому» як рішення сесії.  

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович відсутній 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 



 

Міський голова Полодюк М.І. поставив на голосування пропозицію депутатської комісії 

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. 

Депутат міської ради Сікора І.В. заявила про помилку у визначенні своєї позиції щодо 

винесеного на голосування рішення та повідомила про свій вибір «НЕ ГОЛОСУВАЛА».  

 

„За”– немає, „проти” – немає, „утримались” – 13+1 голос міського голови, ,,не брали участі 

в голосуванні” – 5,  «відсутні» - 3. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Сікора І.В. заявила про зміну особистого результату 

голосування з «за» на «не голосувала» в зв’язку з технічною помилкою. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про погодження зменшеного розрахунку розміру 

несплаченої Карчевським М.І. орендної плати за використання земельної ділянки 

комунальної форми власності» відхилений, як такий, що не отримав необхідної більшості 

голосів на підтримку під час голосування. 

LI. 

СЛУХАЛИ: Начальника фінансового управління Дрища В.О. про укладання угоди між 

Шепетівською міською радою та Шепетівською  районною радою. 

 

Міський голова Полодюк М.І. запитав в депутатів міської ради чи будуть питання до 

доповідача, чи є бажаючі виступити , 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 депутатської комісії 

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 Михайло Іванович утримався 

1.   Биков Віталій Петрович не голосував 

2.   Бунечко Алла Вікторівна утрималась 

3.   Веселкова Галина Петрівна утрималась 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна утрималась 

5.   Глушківський Владислав Станіславович утримався 

6.   Дідук Надія Миколаївна утрималась 

7.   Кикоть Микола Юрійович утримався 

8.   Костюк Володимир Володимирович утримався 

9.   Курганський Олександр Олексійович не голосував 

10.   Кушик Станіслав Володимирович утримався 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна утрималась 

12.   Одуд Богдан Михайлович утримався 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович утримався 

14.   Потапова Галина Лук’янівна утрималась 

15.  Савчук Руслан Віталійович відсутній 

16.  Синюта Володимир Володимирович не голосував 

17.  Сікора Інна Володимирівна не голосувала 

18.  Собчук Наталія Миколаївна не голосувала 

19.   Сорока Дмитро Леонідович відсутній 

20.   Спеціальний Павло Андрійович утримався 

21.   Федоров Валерій Борисович утримався 



 

 

 

„За”– 18+1 голос міського голови, „проти” – немає, „утримались” – немає, ,,не брали участі 

в голосуванні” – немає,  «відсутні» - 3. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект рішення «Про укладання угоди між Шепетівською міською 

радою та Шепетівською  районною радою» прийняти як рішення сесії (додається рішення 

№41). 

 

LІI. 

 «Різне» 

 

На виступи записалось 5 депутатів міської ради (Синюта В.В. – відмовився). 

 

ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради  Собчук Н.М. з запитанням стосовно депутатського 

запиту, який був надісланий у липні 2019 року, в зв’язку зі зверненням громадян щодо 

очищення зливної канави по вул. Лісова, 17. 

 

Начальник управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин  Цвіркун П.І. повідомив, що розроблено кошторисну документацію та 

на наступну сесію буде винесено питання про виділення коштів по даному об’єкту.  

 

Депутат міської ради  Собчук Н.М. щодо рішення сесії міської ради Про внесення змін та 

доповнень до Програми благоустрою міста. Згідно якої в п.3 прописано, що капітальний 

ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць та площ міста, в тому числі вул. Одухи, вул. 

Петрова, вул. Чапаєва, вул. Чехова. Виступила з запитанням чи планується виділення 

коштів на виконання даного пункту. 

 

 Міський голова Полодюк Михайло Іванович за 

1.   Биков Віталій Петрович за 

2.   Бунечко Алла Вікторівна за 

3.   Веселкова Галина Петрівна за 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна за 

5.   Глушківський Владислав Станіславович за 

6.   Дідук Надія Миколаївна за 

7.   Кикоть Микола Юрійович за 

8.   Костюк Володимир Володимирович відсутній 

9.   Курганський Олександр Олексійович за 

10.   Кушик Станіслав Володимирович за 

11.   Микитюк Тамара Миколаївна за 

12.   Одуд Богдан Михайлович за 

13.   Пісарцов Дмитро Валерійович за 

14.   Потапова Галина Лук’янівна за 

15.  Савчук Руслан Віталійович відсутній 

16.  Синюта Володимир Володимирович за 

17.  Сікора Інна Володимирівна за 

18.  Собчук Наталія Миколаївна за 

19.   Сорока Дмитро Леонідович відсутній 

20.   Спеціальний Павло Андрійович за 

21.   Федоров Валерій Борисович за 



Начальник управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин  Цвіркун П.І. повідомив, що на 2019 рік капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення передбачено по 3 вулицям, а саме вул. О.Кошового, вул. 

Л.Шевцової та вул. І.Сікорського, оскільки кошторисна документація по даним вулицям 

підготовлена ще в 2017 році. Щоб виконати видатки по бюджету, які заплановані в 

поточному році було замовлено корегування кошторисної документації.  

 

ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради  Бунечко А.В. щодо звернень жителів вул. Дружби, 

вул. Павлова, вул. Тургенєва стосовно смороду, який постійний на даній території. Щодо 

забудови МАФами культурної, історичної частини площі Слави та приведення МаФів до 

загального вигляду. 

 

Начальник відділу містобудування та архітектури Донков В.В. надав пояснення, що 

рішенням сесії Шепетівської міської ради №5 від 18.05.2017 року був накладений 

мораторій на встановлення тимчасових споруд по вул. Героїв Небесної Сотні та просп. 

Миру до затвердження єдиного архітипу. Повідомив, що підприємці міста Шепетівка на 

громадських слуханнях проголосували проти встановлення єдиного архітипу.  

 

ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради  Федоров В.Б. щодо оновлення діючих світлофорів. 

Підняв питанням своєчасного оновлення та встановлення відсутніх дорожніх знаків. 

 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 

підприємство» подало розрахунки на закупівлю нових та оновлення старих дорожних 

знаків на суму близько 70 тис.грн.. 

 

ВИСТУПИЛИ: Депутат міської ради  Кушик С.В. з запитанням щодо очищення ставків в 

міському парку відпочинку. 

 

Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що порядок денний сесії та список бажаючих 

виступити вичерпаний та оголосив LХ сесію міської ради VІІ скликання закритою. 

 
 

Прозвучав Державний Гімн України. 
 

 

 

 

 

Міський голова                                                             Полодюк М.І. 

 

 

 

 

  



Список  

депутатів присутніх на засіданні LХ сесії  міської ради VII скликання  

12 вересня 2019 року 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

1.  Биков Віталій Петрович Позафракційний 

2.  Бунечко Алла Вікторівна Партія  «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність» 

3.   Веселкова Галина Петрівна Радикальна партія Олега Ляшка 

4.   Герасимчук Тамара Миколаївна Позапартійна 

5.  Глушківський Владислав Станіславович Безпартійний 

6.   Дідук Надія Миколаївна Політична партія «Сила громад» 

7.   Кикоть Микола Юрійович Безпартійний  

8.   Костюк Володимир Володимирович Політична партія «За конкретні 

справи» 

9.  Курганський Олександр Олексійович Аграрна партіяУкраїни 

10.  Кушик Станіслав Володимирович ВО «Свобода» 

11.  Микитюк Тамара Миколаївна Політична партія «За конкретні 

справи» 

12.  Одуд Богдан Михайлович ВО «Свобода» 

13.  Пісарцов Дмитро Валерійович ВО «Свобода» 

14.  Потапова Галина Лук’янівна Аграрна партія України 

15.  Савчук Руслан Віталійович Політична партія «За конкретні 

справи» 

16.  Синюта Володимир Володимирович Партія  «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність» 

17.  Сікора Інна Володимирівна ВО «Батьківщина» 

18.  Собчук Наталія Миколаївна Безпартійна 

19.  Сорока Дмитро Леонідович АграрнапартіяУкраїни 

20.   Спеціальний Павло Андрійович Радикальна партія Олега Ляшка 

21.   Федоров Валерій Борисович Безпартійний 



Список присутніх, запрошених 

на засіданні LХ сесії міської ради VII скликання  

12 вересня 2019 року 

 

1. Мазярчук Тетяна Миколаївна   -  журналіст ТОВ ТРК «LikeTV» 

 

2. Літвінчук Олег Олегович            -  відеорепортер ТОВ ТРК «LikeTV» 

 

3. Погребняк Ірина Леонідівна                 - журналіст обласного інформаційно-  

                                                                            аналітичного тижневика « День за Днем» 

 

4. Шпак Дмитро Миколайович                 - фотокореспондент обласного інформаційно-   

                                                                          аналітичного  тижневика « День за Днем» 

 

5. Комар Іван Васильович    - керівник Шепетівської місцевої прокуратури 

 

6. Ординська Валентина Миколаївна    - начальник Шепетівського управління ГУ ДФС у 

            Хмельницькій області 

 

7.  Нагулко Тарас Дмитрович    - почесний громадянин міста Шепетівка 

 

8.  Окорська Наталія Анатоліївна  - голова ОСББ «Авеню» 

 
 

 

Присутні мешканці міста – 10 чоловік.  

 


