
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 

 

 20 травня 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.(9). Питання щодо регулювання земельних відносин: 

1) Про  надання дозволу на  складання проєкту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Юкрейн Тауер Компані» для  розміщення та експлуатації  об’єктів і споруд 

телекомунікацій. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

2) Про надання дозволу на розроблення документацій із землеустрою 

СТОВ «Білинське». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

3) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, та надання дозволу на 

розроблення документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок 

комунальної власності по вул. Винниченка, 5. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

   4) Про  внесення змін до рішення міської ради  від 27.01.2022 №17/50. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

5) 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.Зінчук Галині Савівні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 



6) 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. 

7) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі на новий строк гр. Бєліковій Н.Г. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

8) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі на новий строк Товариству з додатковою 

відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

9) Про затвердження протоколів узгоджувальної комісії. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

10) Про  розгляд заяви гр. Михайлевської А.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

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

1) Про дозвіл на  розроблення детального плану території  на вулиці 

Театральній, 6-А в місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

2) Про дозвіл на  розроблення детального плану території на вулиці 

Брестській, 21 в місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

3) Про  затвердження детального плану території по вулиці Сагайдачного, 

9. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

4) Про  затвердження детального плану території розміщення садового 

будинку в садівничому масиві «Дружба». 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

5) Про  затвердження детального плану території розміщення 

індивідуального житлового будинку з торгово-офісними приміщеннями в 

садівничому масиві «Дружба». 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

6) Про  затвердження детального плану території розміщення садових 

будинків та господарських будівель  в садівничому масиві «Дружба». 



Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

7) Про  затвердження детального плану території розміщення  житлового 

будинку, господарських будівель  та споруд в селі Заріччя. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

8) Про  затвердження детального плану території розміщення  житлового 

будинку, господарських будівель  та споруд на вулиці Мартинюка, 25-А в селі 

Колодниця. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

10) Про дозвіл на  розроблення детального плану території на вулиці 

Тараса Шевченка № 26 та № 26-Б  в місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

4.(11). Про затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Ковель 

та архітипів тимчасових споруд. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

5.(17). Інформація про роботу виконавчого комітету міської ради у 

першому кварталі 2022 року. 

Інформує керуючий справами виконавчого комітету міської ради Іван 

ЧУЛІПА. 

6.Про розгляд звернення депутата Оксентюка П.В. щодо подання 

постійної комісії на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Ковеля» 

(посмертно) загиблим у війні з російськими загарбниками 

військовослужбовцям. 

Доповідає депутат міської ради Петро ОКСЕНТЮК.  

 7. Різне. 


