
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

27 вересня  2018 року Старокостянтинів   № 315/2018-р 

 

Про створення тимчасової комісії 

з обстеження об’єктів 

незавершеного будівництва 
 

 

З метою вивчення питання щодо можливості та доцільності прийняття 

об’єктів незавершеного будівництва (житлових будинків по вул. Франка, 43 та 

вул. Попова, 26 у місті Старокостянтинові) до комунальної власності 

територіальної громади міста, враховуючи листи Регіонального відділення 

Фонду державного майна України по Хмельницькій області, які зареєстровані 

у виконавчому комітеті міської ради 03 липня 2018 року за                               

№ 47/2786-01-40/2018 та 01 серпня 2018 року за № 47/3262-01-40/2018, лист 

приватного підприємства «Базис-КВ1», який зареєстрований у виконавчому 

комітеті міської ради 23 липня 2018 року за № 47/3082-01-40/2018, відповідно 

до розпорядження міського голови від 27 вересня 2018 року № 265/2018-рвс 

«Про відрядження Мельничука М.С., Савіцького В.В.», керуючись ст. 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Створити тимчасову комісію з обстеження об’єктів незавершеного 

будівництва (житлових будинків по вул. Франка, 43 та вул. Попова, 26) у 

складі: 

 

Богачук 

Володимир Васильович 

- перший заступник міського голови, голова 

комісії; 

 

Петлюк 

Віталій Олександрович 

- завідувач відділу по управлінню та приватизації 

комунального майна управління економіки 

виконавчого комітету міської ради, секретар 

комісії; 

 

Бабюк 

Василь Михайлович 

- завідувач відділу з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю виконавчого 

комітету міської ради; 
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Поліщук 

Юрій Михайлович 

- завідувач відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету міської ради; 

 

Стецюк 

Петро Петрович 

- завідувач юридично-житлового відділу 

виконавчого комітету міської ради; 

 

Тарасюк 

Валентина Яківна 

- завідувач відділу з питань регулювання 

земельних відносин виконавчого комітету 

міської ради; 

 

Шевчук 

Вікторія Броніславівна 

- завідувач відділу з питань охорони, 

раціонального використання природних 

ресурсів та благоустрою виконавчого комітету 

міської ради. 

 

2. Комісії до 19 жовтня 2018 року провести обстеження об’єктів 

незавершеного будівництва (житлових будинків по вул. Франка, 43 та 

вул. Попова, 26). 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Богачука В.В. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                         підпис                             В. Богачук 

 

 


