
протокол м „є а”
засідання депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-
економічногорозвитку, підприємництва та регуляторної діяльності

Володимир-Волинськоїміської ради УП скликання

13.03.2017 р.
Присутні члени комісії: Коба С.Л.; Савельєв М.Г.; Жук Я.І.; Венгер О.М.;
Ковальчук О.А.; Принда А.П.

Присутні: депутат Володимир-Волинської міської ради Сергєєва В.Г.

Запрошені: Свідерський О.М., Матвійчук Я.А.,Кулікова Л.В., Шибирин Т.В.,
Субицька О.М., Гуз О.М., Ліщук І.С., Миселюк О.В.
СЛУХАЛИ: голову комісії щодо обрання секретарем засідання депутата
Ковальчука О.А.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5; «ПРОТИ» О;

«УТРИМАЛИСЯ» 1; «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАНІ-П» 0.

УХВАЛИЛИ: обрати на час засідання комісії секретарем комісії депутата
Міської ради, члена комісії Ковальчука О.А.

СЛУХАЛИ: голову комісії щодо порядку денного засідання комісії.
1. Про розгляд звернення ТзОВ «Волинська біоенергетична компанія» про
наміри щодо розміщення інвестицій на території м. Володимира-Волинського.

Інформує:Шибирин Т.В., Субицька О.М., Миселюк О.В.
2. Про надання згоди на поділ земельних ділянок.
Інформує:Антоненко Н.Й.
З. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок.
Інформує:Антоненко Н.Й.
4. Різне.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 6; «ПРОТИ» О;

«УТРИМАЛИСЯ» О; «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» О.

УХВАЛП/ІЛИ: затвердити порядок денний.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУДЕННОГО
1. Про розгляд звернення ТзОВ «Волинська біоенергетична компанія» про
наміри щодо розміщення інвестицій на території м. Володимира-Волинського.
СЛУХАЛИ: Субицьку О.М., яка ознайомила присутніх із зверненням та
запропонувала заявникам подати заявку про інвестиційні наміри.



Кулікову Л.В, яка зауважила, що в разу отримання дозволу, є необхідністьзаавати звіти про інвестиції в управління статистики.Жука Я.І., який запевнив що підтримає рішення в разі тлумачення чистоїекономічної вигоди підприємству і забезпеченні екологічно чистоговиробництва.
Принда А.П. На сесії представник ТзОВ «Володимирцукор» запевнив, щоготовий відшкодувати борг пропорційно і за певний час.Миселюк О.В. Підпиємство готове вести переговори про відшкодування боргу,а також готові зробити екскурсію на виробництво.Жук Я.І. Яке обладнання ви вже закупили?Миселюк О.В. Біля 0,5 млн і 5,0 тис. доларів, додатково ще матриці, мотори,насосну та очисну станцію придбали
Коба С.А. Хто за те, щоб підтримати проект рішення з пропозиціями комісії?ГОЛОСУВАШ/І:
«ЗА» 6; «ПРОТИ» О;
«УТРИІХ/ІАЛИСЯ»О; «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАІ-П-П» О.

2. Про надання згоди на поділ земельних ділянок.
СЛУХАЛИ:Жука Я.І., Свідерського О.М., Кобу С.А.ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5; «ПРОТИ» 1; (Жук Я.І.)«УТРИМАЛИСЯ» О; «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАНІ-П» О.

3. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодовідведення земельних ділянок.
СЛУХАШ/І: Свідерського о.м., Кобу С.А.ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5; «ПРОТИ» 1 (Жук Я.І.);«УТРИМАЛИСЯ» 0; «не БРАЛИ УЧАСТЬ У голосУвАнъп» 0.

4. Різне.
/ґУ різному запитань та пропозицій не надходило; .'
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Коба С.А.


