
 

 
Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

     сесії міської ради VIІІ скликання 

 

від        липня  2021 р. №   

        м. Шепетівка 

 

Про надання дозволу  на спеціальне  

використання природних ресурсів 

 

Розглянувши лист Департаменту високовольтних електричних мереж АТ 

"Хмельницькобленерго" (вих.№030101-618 від 04.11.2020р.) про надання дозволу на 

спеціальне використання природних ресурсів у межах території лісового заказника місцевого 

значення "Шепетівський" на 2021 рік з метою розширення існуючої лісопросіки на ПЛ-35 кВ 

"Водоканал-Кліментовичі", відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", статей 9, 9-1 Закону України "Про природно-заповідний фонд 

України", статті 15 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", 

враховуючи ліміти на спеціальне використання природних ресурсів у межах території та 

об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Хмельницької області на 2021 рік, 

затверджені Департаментом природних ресурсів та екології Хмельницької обласної 

державної адміністрації, міська рада 

 ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та 

об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення по лісовому заказнику 

місцевого значення "Шепетівський" Шепетівської міської ради на 2021 рік з 01 серпня 

2021 року по 31 грудня 2021 року включно Департаменту високовольтних 

електричних мереж АТ "Хмельницькобленерго", який знаходиться за адресою: 

вул.Маршала Рокосовського,2, м.Хмельницький Хмельницької області, для 

розширення лісопросіки на ПЛ-35кВ "Водоканал-Кліментовичі". 

2. Направити дозвіл на погодження до Департаменту природних ресурсів та екології 

Хмельницької обласної державної адміністрації. 

3. Департаменту високовольтних електричних мереж АТ "Хмельницькобленерго" ділову 

деревину і дрова отримані в результаті розчистки вивезти на територію КП 

"Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради". 

4. Директору КП "Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської 

міської ради" Шайнозі Ю.М. оприбуткувати вказану деревину згідно чинного 

законодавства. 

5. Департаменту високовольтних електричних мереж АТ "Хмельницькобленерго" після 

закінчення терміну дії дозволу надати звіт до Шепетівської міської ради щодо його 

використання. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Ялоху І.С. та постійну комісію з питань житлово-

комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та 

зв'язку (голова комісії Бондарєв М.В.) 

 

        Міський голова                                                  Віталій БУЗИЛЬ 


