
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

IV сесії міської ради VІІІ скликання 
 

24 грудня 2020 року № 34 

м. Шепетівка 

 

Про внесення змін до пункту 1 рішення  

ХLV сесії міської ради VІ скликання  

від 19 грудня 2013 р. №32 «Про утворення  

комісії по добору земельних ділянок комунальної  

власності, які виставляються для продажу  

або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах),  

затвердження її складу та Положення» 

 

     У зв’язку із кадровими змінами та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до пункту 1 рішення ХLV сесії міської ради VІ скликання від 19 грудня 

2013 р. №32 «Про утворення комісії по добору земельних ділянок комунальної власності, які 

виставляються для продажу або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах), 

затвердження її складу та Положення», а саме Комісію по добору земельних ділянок 

комунальної власності, які виставляються для продажу або прав на них на конкурентних 

засадах (земельних торгах) на території міста Шепетівки затвердити у новому складі згідно 

додатку. 

2. Рішення LXХІV сесії міської ради VІІ скликання від 11 червня 2020 р. №45 «Про 

внесення змін до пункту 1 рішення XLV сесії міської ради VI скликання від 19 грудня 2013 р. 

№32 «Про утворення комісії по добору земельних ділянок комунальної власності, які 

виставляються для продажу або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах), 

затвердження її складу та Положення» вважати таким, що втратило чинність. 

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

виконавчих органів ради А.Мовсісяна та постійну комісію з питань земельних відносин, 

архітектури та будівництва, охорони навколишнього середовища (голова комісії О.Піголь). 

 

 

 

Міський голова                                                                                                      Віталій БУЗИЛЬ 



Додаток 

до рішення IV сесії міської  ради  

VIІI скликання   

від 24.12.2020 № 34 

 

Склад 
комісії по добору земельних ділянок комунальної власності, які виставляються для 

продажу або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) 
на території міста Шепетівки 

 

Мовсісян 

Артур Врамович 

 

-  заступник міського голови з питань розвитку 

інфраструктури та проектно-інвестиційної діяльності, 

голова комісії; 

Гринь 

Олександр Михайлович 

- начальник управління економіки, підприємництва та 

підтримки інвестицій апарату Шепетівської міської 

ради та її виконавчого комітету,  

заступник голови комісії; 

  

Чеханюк  

Антоніна Вікторівна 

 

 

 

 

 

- головний спеціаліст відділу з питань регулювання 

      земельних відносин апарату Шепетівської міської 

      ради та її виконавчого комітету,  

      секретар комісії; 

 

-     представник юридичного відділу апарату  
       Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету; 

 

Бондарєв 

Максим Васильович 

- голова комісії з питань розвитку промисловості, 

житлово-комунального господарства, 

підприємницької діяльності, транспорту, енергетики 

та зв’язку (за згодою); 

 

Донков 

Володимир Васильович 

- начальник відділу містобудування та архітектури  

Шепетівської міської ради; 

 

Мазурець  

Наталія Миколаївна 

 

- начальник відділу з питань регулювання земельних 

відносин апарату Шепетівської міської ради та її 

виконавчого комітету; 

 

Піголь  

Олександр Анатолійович 

- голова постійної комісії з питань земельних відносин, 

архітектури та будівництва, охорони навколишнього 

природного середовища (за згодою); 

 

Янушевський  

Віталій Віталійович 

 

-    заступник міського голови з питань розвитку сільських 

територій ; 

 

Представник КП «Шепетівське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного 

господарства» (за згодою); 

Представник КП «Шепетівське підприємство теплових мереж» (за згодою); 

Представник АТ «Хмельницькобленерго» (за згодою); 

Представник  ПрАТ  по газопостачанню та газифікації «Шепетівкагаз» (за згодою); 

Староста відповідного старостинського округу (територіально за потреби) (за згодою);                                             

 

Начальник відділу з питань регулювання  

земельних відносин                                                                                          Наталія МАЗУРЕЦЬ 

Секретар міської ради                                                                                      Роман ВОЗНЮК 


