
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання постійної комісії міської ради 

з питань регулювання земельних відносин, містобудування, планування та 

розвитку території об’єднаної громади, утворення та функціонування 

старостинських округів, сільського господарства, природокористування та 

використання надр 

 

 21 січня  2022 року 

 

 09.00 год.                                                                                               Сесійний зал  
 

1.Про порядок денний засідання постійної комісії міської ради з питань 

регулювання земельних відносин, містобудування, планування та розвитку 

території об’єднаної громади, утворення та функціонування старостинських 

округів, сільського господарства, природокористування та використання надр. 

 Доповідає голова постійної комісії Павло СЕМЕНЮК.                                                                                                                                            
 2.(7). Питання щодо регулювання земельних відносин в місті: 

1) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  та надання  

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Матіжевій Н.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

2) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  та надання  

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Кіндер О.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

3) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  та надання  

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Анатолія 

Грищенка, 10. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

4) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  та надання  

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Пятибратовій І.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

5) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  та надання  

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Здробилку О.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 



6) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  та надання  

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Наумчуку А.О. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

7) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  та надання  

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд присадибна ділянка) гр. Панасюку Я.К. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

8) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  та надання  

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Крецулу О.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

9) Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо відведення та надання  

земельних ділянок для індивідуального садівництва. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

10) Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо відведення та 

надання  земельних ділянок для індивідуального садівництва. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

11) Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо відведення  та 

надання  земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

12) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Степанюк Т.Я. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

13) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення та надання  

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Попіці 

Світлані Леонідівні в с.Заріччя. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

14) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення та надання  

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Бакаю 

Максиму Олександровичу  в с.Заріччя. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 



15) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення та надання  

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. 

Рубіновському Олександру Федоровичу в с.Зелена. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

16) Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо відведення та 

надання  земельних ділянок для індивідуального садівництва. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

17) Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо відведення та 

надання  земельних ділянок для індивідуального садівництва. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

18) Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо відведення та 

надання  земельних ділянок для індивідуального садівництва. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

19) Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо відведення та надання  

земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) громадянам в межах 

населених пунктів Ковельської територіальної громади ( колишньої Білинської 

сільської ради). 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

20) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  та надання  

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Панасюку Роману 

Володимировичу в с.Білин. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

21) Про  затвердження  проектів землеустрою щодо відведення та 

надання  земельних ділянок для індивідуального садівництва громадянам 

Відніку М.П., Дмитрук Л.Ф., Відніку П.А., Дмитруку Ю.Л., Брагнюку Ю.А., 

Сороці П.Д., Грабінюку П.П.,Дмитрук О.П., Дмитруку Б.О. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

22) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення та надання  

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Власюк 

Валентині Мойсеївні в с.Зелена. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 



23) Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо відведення та 

надання  земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

громадянам в межах населених пунктів Ковельської територіальної громади  

( колишньої Білинської сільської ради). 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

24) Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо відведення та 

надання  земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

громадянам в межах населених пунктів Ковельської територіальної громади  

( колишньої Білинської сільської ради). 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

25) Про розгляд заяв гр. Дубовик З.І. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

26) Про розгляд заяв гр. Рєпіна О.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

27) Про  надання земельної ділянки в оренду для городництва гр. Куцю 

Р.О. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

28) Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   

земельних торгах у формі електронного аукціону по вул. Грушевського. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

29) Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки шляхом 

аукціону на території садівничого товариства «Світанок». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

30) Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   

земельних торгах у формі електронного аукціону по вул. Відродження 

(кадастровий номер 0710400000:13:004:0090). 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

31) Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   

земельних торгах у формі електронного аукціону по вул. Відродження 

(кадастровий номер 0710400000:13:004:0091). 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

32) Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   

земельних торгах у формі електронного аукціону по вул. Варшавській, 50-Б. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 



33) Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   

земельних торгах у формі електронного аукціону по вул. Варшавській, 48-А. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

34) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  та надання  

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Чорному Т.І. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

35) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  та надання  

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Ільюх В.Л. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

36) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  та надання  

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Лошику М.І. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

37) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення та надання  

земельної ділянки ОСББ «Театральна-4». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

38) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки та  переоформлення права користування земельною 

ділянкою по вул. Грушевського, 106. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

39) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, по вул. Брестській, 196. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

40) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, по вул. Володимирській, 76. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

41) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, по вул. Тараса Шевченка, 4. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

42) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки, що знаходиться в спільній частковій власності гр.Тарасюка Василя 

Васильовича, гр.Тарасюка Валентина Васильовича, цільове призначення якої 

змінюється,  розташованої в с.Зелена, Ковельського району. 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

43) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки, цільове призначення якої змінюється гр. Хоміч Катерині Василівні  в с. 

Городилець. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

44) Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо відведення  

земельних 

ділянок, цільове призначення яких змінюється, розташованих в с. Колодниця, 

Ковельського району. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

45) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, в с. Колодниця гр. Хилюку 

Сергію Миколайовичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

46) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, в с. Колодниця гр. Бащуку 

Богдану Степановичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

47) Про  затвердження  технічних документацій  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок в натурі (на місцевості)  

для ведення особистого селянського  господарства гр.Самойленко Любові 

Михайлівні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

48) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на 

земельну частку (пай) та виділення земельної частки (паю) в натурі (на 

місцевості) гр. Карасюк Ніни Максимівни. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

49) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на 

земельну частку (пай) та виділення   земельної частки (паю) в натурі (на 

місцевості) гр.Ілюшику Івану Серафимовичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

50) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на 

земельну частку (пай) та виділення   земельної частки (паю) в натурі (на 

місцевості) гр.Байчук Світлані Григорівні. 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

51) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на 

земельну частку (пай) та виділення земельної частки (паю) в натурі (на 

місцевості) гр.Жалаю Богдану Анатолійовичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

52) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на 

земельну частку (пай) та виділення земельної частки (паю) в натурі (на 

місцевості) гр.Шумік Ганні Максимівні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

53) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на 

земельну частку (пай) та виділення земельної частки (паю) в натурі (на 

місцевості) гр.Байчуку Миколі Сергійовичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

54) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Повару В.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

55) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва гр. Колотюку 

П.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

56) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва гр. Остапчуку 

С.Ф. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

57) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва гр. Жуковій 

С.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

58) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва гр. Чапку М.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 



59) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва гр. Франкевич 

Л.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

60) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва гр. Владіміровій 

С.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

61) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва гр. Швораку 

В.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

62) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва гр. Павляшику 

В.А. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

63) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва гр. Гриню І.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

64) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва гр. Літвіну С.І. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

65) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва гр. Хавіній Т.С. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

66) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва гр. Алєксєйчику 

Д.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

67) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва гр. Пишуку 

М.П. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

68) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва гр. Коровицькій 

А.А. 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

69) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва гр. Кардаш О.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

70) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва гр. Сороці В.С. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

71) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва гр. Сущу В.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

72) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва гр. Шипі В.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

73) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва гр. Троцюк Л.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

74) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва гр. Кузьмінець 

Г.А. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

75) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража гр. Долі 

В.К. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

76) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража гр. 

Кондратюку М.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

77) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража гр. 

Біруку Д.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

78) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража гр. 

Кісельовій А.А. 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

79) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража гр. 

Болотіну В.Я. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

80) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража гр. Жуку 

Г.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

81) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража гр. 

Андрушаку С.І. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

82) Про  надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража гр. 

Піскуровському Є.С. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

83) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для  ведення особистого селянського 

господарства в межах Ковельської територіальної громади (колишньої 

Тойкутської сільської ради) гр.Швораку Івану Миколайовичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

84) Про  надання дозволу на  складання проєкту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для  ведення особистого селянського 

господарства в межах Ковельської територіальної громади (колишньої 

Тойкутської сільської ради) гр.Семенюку Олександру Павловичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

85) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для  ведення особистого селянського 

господарства в межах Ковельської територіальної громади (колишньої 

Тойкутської сільської ради) гр.Семенюк Надії Адамівні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 



86) Про  надання дозволу на  складання проєкту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для  ведення особистого селянського 

господарства в межах Ковельської територіальної громади (колишньої 

Тойкутської сільської ради) гр.Попіці Оксані Павлівні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

87) Про  надання дозволу на  складання проєкту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для  ведення особистого селянського 

господарства в межах Ковельської територіальної громади (колишньої 

Тойкутської сільської ради) гр.Лукашук Лідії Панасівні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

88) Про  надання дозволу на  складання проєкту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для  ведення особистого селянського 

господарства в межах Ковельської територіальної громади (колишньої 

Білинської сільської ради) гр. Проц Володимиру Йосиповичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

89) Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою по 

вул. Олени Пчілки, 13. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

90) Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки  РЖКП-1 по вул. Мічуріна, 4. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

91) Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки  РЖКП-2 по бульвару Лесі Українки, 30. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

92) Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки, розташованої в с.Заріччя 

Ковельської територіальної громади (колишньої Тойкутської сільської ради). 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

93) Про надання дозволу СТзОВ «БІЛИНСЬКЕ» на розроблення 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) невитребуваних земельних часток 

(паїв). 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

94) Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну  частку (пай) гр.Скрипаль Наталії Юріївні, 

гр.Корнилюку Роману Юрійовичу. 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

95) Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) гр. Гузю Петру Максимовичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

96) Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) гр. Карасюку Володимиру 

Сергійовичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

97) Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) гр. Карасюку Володимиру 

Сергійовичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

98) Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) гр. Войтович Галині Іванівні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

99) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки садівничому масиву «Дружба». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

100) Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаража  гр. Білинському О.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

101) Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд /присадибна ділянка/ по вул. Модеста Левицького, 98б. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

102) Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд /присадибна ділянка/ гр. Гаврилюк Л.Я. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

103) Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд /присадибна ділянка/ по вул. Коперніка, 8. 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

104) Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд /присадибна ділянка/ по вул. Новій, 8. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

105) Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд /присадибна ділянка/ гр. Куземко Г.С. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

106) Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд /присадибна ділянка/ по вул. Гребінки, 8. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

107) Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд /присадибна ділянка/ по вул. Косачів, 16. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

108) Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд /присадибна ділянка/ гр. Федорук Н.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

109) Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд /присадибна ділянка/ гр. Коб Аліні Володимирівні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

110) Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд /присадибна ділянка/ в с. Воля гр. Ілюшику Івану Павловичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

111) Про безплатну передачу у спільну часткову власність земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд /присадибна ділянка/гр. Самойленко Любові Михайлівні, 

гр.Куліковській Галині Михайлівні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 



112) Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд /присадибна ділянка/ гр. Бойчуку Олександру Петровичу в с.Тойкут. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

113) Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд /присадибна ділянка/ гр. Місюрі Миколі Яковичу в с.Лапні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

114) Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд /присадибна ділянка/ гр. Глей Ганні Андріївні в с.Доротище. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

115) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договорів  оренди землі на новий строк по вул. Брестській, 2, вул. Леся 

Курбаса (район ринку). 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

116) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договорів  оренди землі на новий строк по вул. Незалежності (район кафе 

«Українські страви»). 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

117) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі на новий строк по вул. Незалежності, 134. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

118) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі на новий строк гр. Кухарук Н.А. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

119) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі на новий строк гр. Назарук Н.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

120) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі для городництва на новий строк гр. Дубію В.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

121) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі для городництва на новий строк гр. Лисиці П.Ф. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 



122) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі для городництва на новий строк гр. Барановій Є.А. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

123) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договорів оренди землі на новий строк гр. Дідицькій М.Я. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

124) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі на новий строк гр. Ляшуку В.П. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

125) Про заміну сторони договору оренди земельної ділянки по вул. 

Незалежності, 86. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

126) Про переоформлення права на земельну ділянку по вул. Некрасова, 

13. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

127) Про  розгляд звернення ради садівничого масиву «Урожай». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

128) Про  внесення змін до рішення міської ради від  28.10.2021 р. № 

14/115. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

129) Про  внесення змін до рішення міської ради від 28.10.2021р. № 

14/11. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

130) Про  внесення змін до рішення міської ради  від 23.09.2021 №12/57. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

131) Про  внесення змін до рішення міської ради від  23.09.2021р. № 

12/40. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

132) Про  внесення змін до рішення міської ради від  28.10.2021р. № 

14/55. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

133) Про  внесення змін до рішення міської ради від  25.03.2021р. № 

7/62. 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

3.(8). Питання щодо розроблення містобудівної документації: 

1) Про   дозвіл на  розроблення детального плану території по вул.   

Театральній, 23 в м. Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

2) Про дозвіл на  розроблення детального плану території по вулиці 

Грушевського, 41 в місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

3) Про   дозвіл на  внесення змін до детального плану території по вул.  

Сагайдачного, 8  в м. Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

4) Про  затвердження детального плану території розміщення  житлового 

будинку, господарських будівель  та споруд в селі Зелена. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

5) Про  затвердження змін до детального плану території розміщення 

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

Княгині Ольги. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

6)Про затвердження детального плану території розміщення  житлових 

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

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

7) Про  затвердження детального плану території розміщення магазину та 

автостоянки по вулиці  Варшавській. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

8) Про  затвердження детального плану території розміщення гаражів по 

вулиці  Варшавській (район гаражного кооперативу «Промінь»). 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

9) Про розроблення Комплексного плану просторового розвитку території 

Ковельської територіальної громади. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

______________________________________________________________ 

  

4. Про розгляд заяви гр. Чернявської Г.П. 



Доповідає голова постійної комісії міської ради Павло СЕМЕНЮК. 


