
ПРОТОКОЛ 

засідання постійної комісії з питань житлово - комунального господарства, 

екології та благоустрою міста, комунального майна, промисловості, 

будівництва, транспорту, зв’язку, торговельного та побутового обслуговування 

населення 

 

19 січня 2022 року 

 

м. Ковель        Початок о 15:15 

         Закінчення о 16:00 

 

Присутні члени комісії:  ДЯКІВ А., ПАШКЕВИЧ С., ПЕЧЕНЮК М.,  ТКАЧУК 

В., РИМАРЧУК В. 

 

Відсутні:  АЛЕКСАНДРУК Р.,  ВАЦЬ М., СКОРОХОД С.,  ШВОРАК Р. 

 

Запрошені: 

 

БАГНОВА О. – секретар міської ради; 

ВАСІНОВИЧ В.- начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради;  

БАРНА Л. – заступник начальника управління економічного розвитку та 

торгівлі виконавчого комітету міської ради; 

ЖИГАРЕВИЧ В. – заступник міського голови; 

ПРИСТУПЧУК М. – завідувач сектором планування та контролю за забудовою 

міста відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської 

ради; 

ЯКОВЛЕВ Т. – перший заступник міського голови. 

 

Присутні  на засіданні постійної комісії: депутати міської ради Ігор ПІНІС, 

Галина СТАСЮК. 

 

Головуючий на засіданні –  голова постійної комісії Вадим ТКАЧУК. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства, екології та благоустрою міста, комунального 

майна, промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, торговельного та 

побутового обслуговування населення. 

Доповідає голова постійної комісії Вадим ТКАЧУК. 

2.(4). Про дозвіл на списання основних засобів.  

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 



3.(6). Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 

25.02.2021 № 5/114 «Про затвердження Програми фінансової підтримки 

житлового фонду Ковельської територіальної громади на 2021-2024 роки» (зі 

змінами від 24.06.2021 № 9/11 та від 28.10.2021 № 14/174). 

Доповідає заступник начальника управління економічного розвитку та 

торгівлі виконавчого комітету міської ради Лілія БАРНА. 

 4.(8.1). Про   дозвіл на  розроблення детального плану території по вул.   

Театральній, 23 в м. Ковелі. 

Доповідає завідувач сектором планування та контролю за забудовою 

міста відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія ПРИСТУПЧУК. 

5.(8.2). Про дозвіл на  розроблення детального плану території по вулиці 

Грушевського, 41 в місті Ковелі. 

Доповідає завідувач сектором планування та контролю за забудовою 

міста відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія ПРИСТУПЧУК. 

6.(8.3). Про   дозвіл на  внесення змін до детального плану території по 

вул.  Сагайдачного, 8  в м. Ковелі. 

Доповідає завідувач сектором планування та контролю за забудовою 

міста відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія ПРИСТУПЧУК. 

7.(8.4). Про  затвердження детального плану території розміщення  

житлового будинку, господарських будівель  та споруд в селі Зелена. 

Доповідає завідувач сектором планування та контролю за забудовою 

міста відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія ПРИСТУПЧУК. 

8.(8.5). Про  затвердження змін до детального плану території розміщення 

садибної житлової забудови в районі вулиць 1-гоТравня – Володимирська – 

Княгині Ольги. 

Доповідає завідувач сектором планування та контролю за забудовою 

міста відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія ПРИСТУПЧУК. 

9.(8.6).Про затвердження детального плану території розміщення  

житлових будинків по вулиці Ковельській, 93-А та 93-В  в селі Городилець. 

Доповідає завідувач сектором планування та контролю за забудовою 

міста відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія ПРИСТУПЧУК. 

10.(8.7).Про  затвердження детального плану території розміщення 

магазину та автостоянки по вулиці  Варшавській. 

Доповідає завідувач сектором планування та контролю за забудовою 

міста відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія ПРИСТУПЧУК. 



11.(8.8). Про  затвердження детального плану території розміщення 

гаражів по вулиці  Варшавській (район гаражного кооперативу «Промінь»). 

Доповідає завідувач сектором планування та контролю за забудовою 

міста відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія ПРИСТУПЧУК. 

12.(8.9). Про розроблення Комплексного плану просторового розвитку 

території Ковельської територіальної громади. 

Доповідає завідувач сектором планування та контролю за забудовою 

міста відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія ПРИСТУПЧУК. 

        13.(20). «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.09.2020 №72/3 

«Про надання згоди на безоплатну передачу майна». 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

 

         ПРОПОЗИЦІЯ голови постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, екології та благоустрою міста, комунального 

майна, промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, торговельного та 

побутового обслуговування населення Вадима ТКАЧУКА розпочати роботу 

постійної комісії. 

Голосували: «за» - 5 «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

 

Розгляд питань порядку денного: 

 

         СЛУХАЛИ: 1. Про порядок денний засідання постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства, екології та благоустрою міста, 

комунального майна, промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, 

торговельного та побутового обслуговування населення. 

                Доповідає голова постійної комісії Вадим ТКАЧУК.  

 

ПРОПОЗИЦІЯ: порядок денний засідання постійної комісії взятии за основу. 

Голосували: «за» - 5 «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано.   

 

ПРОПОЗИЦІЯ: начальника відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторії ВАСІНОВИЧ  включити 

до порядку денного, як невідкладний,  проєкт рішення № 20 «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 24.09.2020 №72/3 «Про надання згоди на 

безоплатну передачу майна». 

Голосували: «за» - 5 «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

 



ПРОПОЗИЦІЯ: порядок денний засідання постійної комісії затвердити в цілому, 

враховуючи доповнення. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: порядок денний засідання постійної комісії затвердити в цілому, 

враховуючи доповнення. 

 

СЛУХАЛИ: 2.(4). Про дозвіл на списання основних засобів.  

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 3.(6). Про внесення змін та доповнень до рішення міської 

ради від 25.02.2021 № 5/114 «Про затвердження Програми фінансової підтримки 

житлового фонду Ковельської територіальної громади на 2021-2024 роки» (зі 

змінами від 24.06.2021 № 9/11 та від 28.10.2021 № 14/174). 

Доповідає заступник начальника управління економічного розвитку та 

торгівлі виконавчого комітету міської ради Лілія БАРНА. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 4.(8.1). Про   дозвіл на  розроблення детального плану 

території по вул.   Театральній, 23 в м. Ковелі. 

Доповідає завідувач сектором планування та контролю за забудовою 

міста відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія ПРИСТУПЧУК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 5.(8.2). Про дозвіл на  розроблення детального плану 

території по вулиці Грушевського, 41 в місті Ковелі. 



Доповідає завідувач сектором планування та контролю за забудовою 

міста відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія ПРИСТУПЧУК. 

ВИСТУПИВ: депутати міської ради  Альбіна ДЯКІВ, Микола ПЕЧЕНЮК, 

Галина СТАСЮК, Вадим ТКАЧУК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 0, «проти» - 0, «утрималось» - 5. 

Пропозицію  не підтримано. 

ВИРІШИЛИ: на розгляд сесії. 

 

СЛУХАЛИ: 6.(8.3). Про   дозвіл на  внесення змін до детального плану 

території по вул.  Сагайдачного, 8  в м. Ковелі. 

Доповідає завідувач сектором планування та контролю за забудовою 

міста відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія ПРИСТУПЧУК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити з даного питання взяти до 

відома.    

Голосували: «за» - 5 «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ:рекомендувати сесії затвердити з даного питання взяти до відома.   

 

СЛУХАЛИ: 7.(8.4). Про  затвердження детального плану території 

розміщення  житлового будинку, господарських будівель  та споруд в селі 

Зелена. 

Доповідає завідувач сектором планування та контролю за забудовою 

міста відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія ПРИСТУПЧУК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 8.(8.5). Про  затвердження змін до детального плану території 

розміщення садибної житлової забудови в районі вулиць 1-гоТравня – 

Володимирська – Княгині Ольги. 

Доповідає завідувач сектором планування та контролю за забудовою 

міста відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія ПРИСТУПЧУК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 



Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 9.(8.6). Про затвердження детального плану території 

розміщення  житлових будинків по вулиці Ковельській, 93-А та 93-В  в селі 

Городилець. 

Доповідає завідувач сектором планування та контролю за забудовою 

міста відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія ПРИСТУПЧУК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 10.(8.7). Про  затвердження детального плану території 

розміщення магазину та автостоянки по вулиці  Варшавській. 

Доповідає завідувач сектором планування та контролю за забудовою 

міста відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія ПРИСТУПЧУК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 11.(8.8). Про  затвердження детального плану території 

розміщення гаражів по вулиці  Варшавській (район гаражного кооперативу 

«Промінь»). 

Доповідає завідувач сектором планування та контролю за забудовою 

міста відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія ПРИСТУПЧУК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 12.(8.9). Про розроблення Комплексного плану просторового 

розвитку території Ковельської територіальної громади. 



Доповідає завідувач сектором планування та контролю за забудовою 

міста відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія ПРИСТУПЧУК. 

ВИСТУПИЛИ депутати міської ради Станіслав ПАШКЕВИЧ, Микола 

ПЕЧЕНЮК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

         

          СЛУХАЛИ: 20. «Про внесення змін до рішення міської ради від 

24.09.2020 №72/3 «Про надання згоди на безоплатну передачу майна». 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ  голови постійної комісії Вадима ТКАЧУКА: завершити роботу 

постійної комісії. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано.  

 

       

 

 

Голови постійної комісії                                                             Вадим ТКАЧУК                                                                    

 

 

Вела протокол  

головний спеціаліст відділу  

«Секретаріат міської ради»                                                  Наталія ПОЛІЩУК              


