
 

КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                                         РІШЕННЯ 

 
                                                                     м.Ковель 

28.04.2022                                                                                           № 21/1 

 

Про затвердження порядку денного двадцять першої сесії 

                                  міської ради восьмого скликання 

 

Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 32 Регламенту Ковельської міської ради VIIІ скликання, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Затвердити порядок денний двадцять першої сесії міської ради восьмого 

скликання:  

1.Про затвердження порядку денного двадцять першої сесії міської ради 

восьмого скликання. 

Доповідає міський голова Ігор ЧАЙКА. 

2.(28). Інформація про стан боротьби зі злочинністю, забезпечення 

громадського порядку та виконання міської програми профілактики 

правопорушень і злочинів на 2021 рік. 

Інформує начальник Ковельського РУП ГУНП у Волинській області 

Андрій ЛИТВИН. 

3.(29). Інформація про результати діяльності Ковельської окружної 

прокуратури за 2021 рік. 

Інформує керівник Ковельської окружної прокуратури Юрій НОВОСАД. 

4.(3). Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.2021 

№ 16/19 “Про затвердження  програми  мобілізаційної підготовки, мобілізації   та 

приписки і  призову юнаків на строкову військову службу на 2022-2024 роки”. 

Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради 

Валерій МАЦЮК. 

5.Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих категорій 

мешканців Ковельської територіальної громади на  2022 рік. 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

          6.Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово – 

комунального господарства Ковельської територіальної громади на 2022 рік. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій ДУДКА. 



          7.Про затвердження Програми відшкодування різниці між розміром 

встановлених тарифів на теплову енергію, на послуги з постачання теплової 

енергії і постачання гарячої води для потреб населення та розміром фактично 

застосованих тарифів підприємству теплових мереж «Ковельтепло» на 2022 рік. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій ДУДКА. 

8. Про погодження інвестиційної програми підприємства теплових мереж 

„Ковельтепло”. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій ДУДКА. 

9.(2). Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021р. № 16/7 

“Про бюджет Ковельської міської територіальної громади на 2022 рік ”. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина РОМАНЧУК. 

10.(9). Питання щодо регулювання земельних відносин: 

1) Про продаж у приватну власність земельної ділянки гр. Мулярчуку Д.І. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

2) Про продаж у приватну власність земельної ділянки ТзОВ «Ідея». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

3) Про продаж у приватну власність земельної ділянки гр. Харковець В.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

4) Про проведення інвентаризації земельної ділянки по вул. Степана 

Бандери, 5. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

5) Про розгляд заяв МПП «Зустріч». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

6) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Незалежності, 138. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

7) Про затвердження документації із землеустрою по вул. Відродження, 

4. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

8) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення та технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки  та надання  її в 

оренду ТзОВ «ЕКО-ТАРА» для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 



9) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення та надання  

земельної ділянки в оренду Обслуговуючому кооперативу «КМ ЩАСЛИВЕ». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

10) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється гр. Оксенюк Надії Іванівні  в с. 

Городилець. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

11) Про затвердження технічної документації із землеустрою на земельну 

частку (пай) та виділення  земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) гр. 

Карасюку Володимиру Яковичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

12) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 

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

місцевості) гр.Ілюшик Оксані Василівні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

13) 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.Маринчук Аллі Степанівні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

14) 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.Нечіпко Ніні Архипівні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

15) 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.Ляшуку Володимиру Миколайовичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

16) 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.Безлюдній Надії Володимирівні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

17) 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.Безлюдному Володимиру Миколайовичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

18) 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.Кашубі Олександру Олександровичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

19) Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

встановлення межі території Ковельської територіальної громади. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

20) Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) гр. Тихончуку Василю Яковичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

21) Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) гр. Кореню Віктору Костянтиновичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

22) Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) гр. Якимович Валентині Петрівні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

23) Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

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

Сергійовичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

24) Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) гр. Синькевич Лідії Григорівні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

25) Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) гр. Котіку Володимиру Петровичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

26) Про затвердження протоколу і актів комісії щодо обстеження 

земельних ділянок та розгляд  заяв гр.Жука С.О.,  гр.Євтушика Ю.В., гр.Гончара 



П.М.,  гр.Ковальчука А.О., гр. Романовського Д.В., гр.Шайтана П.П., учасників 

АТО. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

27) Про  відмову у наданні дозволу на  складання проєкту  землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для  будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. 

Гуславській О.П. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

28) Про надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Ризванюк В.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

29) Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «І.К.Ініціатива» для розміщення та 

експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій в с.Зелена. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

30) Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки  РЖКП-1 по вул. Незалежності, 86. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

31) Про  розгляд заяви гр. Пех Н.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

32) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

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

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

33) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі на новий строк гр. Богдановій Р.О. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

34) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договорів  оренди землі на новий строк гр. Михальчевському В.А. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

35) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі на новий строк Громадській організації «Спортивний 

клуб «Ковель». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

36) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі для городництва на новий строк гр. Гаврищук М.О. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 



37) Про  надання земельної ділянки в оренду для городництва гр. Яцуку 

Ю.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

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

Брестській, 137. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

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

Олексія Тихого, 8. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

40) Про  припинення права користування земельною ділянкою гр. Кіндер 

Т.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

42) Про розгляд заяв гр. Ількевича С.М., гр. Радчук А.Т. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

43) Про  розгляд заяви гр. Мацюк С.А. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

44) Про  розгляд заяви гр. Чапка Ю.О. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

45) Про  внесення змін до рішення міської ради від  29.12.2021р. № 16/141. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

46) Про внесення змін в рішення Ружинської сільської ради від 23.10.2020 

р. №38/5-3.3. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

47) Про  внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021р.  № 16/39. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

48) Про  внесення змін до рішення міської ради від  29.12.2021р. № 16/132. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

49) Про  внесення змін до рішення міської ради від 28.02.2019р.  № 48/16. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

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

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

51) Про внесення змін в рішення міської ради від 25.02.2021р. № 5/69 

«Про комісію з добору земельних ділянок та/або прав на них, які виставляються 

на земельні торги окремими лотами». 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

52) Про внесення змін в рішення міської ради від 25.02.2021р. № 5/70 

«Про створення комісії». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

53) Про  затвердження  Положення та складу узгоджувальної комісії щодо 

вирішення земельних спорів. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

54) Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2016р. №11/21. 
Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

55) Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки по вул. 40 років Перемоги, 18. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

56) Про продаж у приватну власність земельної ділянки гр. Місюрі В.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

57) Про  надання земельної ділянки в оренду для городництва гр. Савчуку 

В.І. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

58) Про  внесення змін до рішення міської ради від  28.10.2021р. № 14/109. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

          59)Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки ПрАТ «Ковельські ковбаси». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

60) Про надання дозволу на розроблення документацій із землеустрою 

Мулярчуку Миколі Аркадійовичу в с.Колодниця. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

61) Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) гр. Фелось Вірі Тимофіївні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

62) Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) гр. Савчук Галини Іванівни. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 



63) Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) гр.Сапожнику Віталію Олександровичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

64) Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) гр. Ільчук Марії Федорівні, Дацик Вірі 

Федорівні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

65) Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну  частку (пай) гр. Дмитруку Леонтію Васильовичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

66) Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) гр. Жалаю Сергію Миколайовичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

67) Про  внесення змін до рішення міської ради  від 23.09.2021 №12/83. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

68) Про  внесення змін до рішення міської ради  від 23.09.2021 №12/79. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

69)Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки  РЖКП-1 по вул. Володимирській, 3. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

70) Про надання дозволу на розроблення документацій із землеустрою 

СТОВ «Білинське». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

71) Про  надання земельної ділянки по вул. Фабричній, 26. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

         72) 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. 

 73) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі на новий строк Приватному підприємству «Флорентес». 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

 74) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі на новий строк гр. Колотюк В.А. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

75) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі на новий строк гр. Коробці О.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

76) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі для городництва на новий строк гр. Войдюку О.Я. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

77) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі для городництва на новий строк гр. Кухті О.Б. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

78) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі для городництва на новий строк гр. Конопці О.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

79) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі для городництва на новий строк гр. Солодусі Б.З. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

 80) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі на новий строк ПП «Фомальгаут-Волинь», розташовану 

за межами населеного пункту Ковельської територіальної громади (колишньої 

Ружинської сільської ради). 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

 81) Про  внесення змін до рішення міської ради від  27.01.2022р. № 17/43. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

 82) Про  внесення змін до рішення міської ради від  25.04.2019р. № 50/48. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

83) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  та надання  

земельної ділянки гр. Гайчуку О.П. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

84) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  та надання  

земельної ділянки гр. Нестеруку Б.Я. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 



85) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки, цільове призначення якої змінюється гр.Зайцю Сергію 

Володимировичу, в с.Зелена, Ковельського району. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

86) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Кухті Владиславу 

Геннадійовичу, розташовану в с.Зелена, Ковельського району. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

87) Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо відведення  земельних  

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

Ковельського району. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

88) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по провулку Володимира Кияна, 22. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

89) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

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

земельні частки (паї) та виділення   земельних часток (паїв) в натурі (на 

місцевості) гр.Мартинюку Василю Никифоровичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

90) 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.Юхимук Ніні Петрівні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

91) 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.Возняк Вікторії Василівні,гр.Возняку Олександру Васильовичу, 

гр.Возняк Олені Іванівні, гр.Петришин Надії Василівні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

92) 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.Козулі Василю Миколайовичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

93) Про продаж у приватну власність земельної ділянки гр. Мелещук Н.О. 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

94) Про  погодження продовження терміну користування мисливськими 

угіддями Ковельській міськрайонній організації Українського товариства 

мисливців та рибалок. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

95) Про відмову в переважному праві орендаря на укладення договору 

оренди землі на новий строк гр. Чабан А.І. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

96) Про  розгляд заяв громадян про надання дозволів на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель комунальної 

власності Ковельської територіальної громади для ведення особистого 

селянського господарства. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

97) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки РЖКП-1 на вул. Мічуріна, 4 та надання згоди на укладання 

договору суперфіцію. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

98) Про передачу земельних ділянок в оренду та надання дозволу на 

розроблення документації із землеустрою фермерському господарству 

«Поліський колос». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

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

1) Про затвердження детального плану території розміщення зблокованих 

садибних будинків по вулиці Веселій. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

2)Про затвердження детального плану території розміщення автозаправної 

станції по вулиці Варшавській, 21. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

3)Про затвердження детального плану території розміщення 

адміністративно-побутової та складської будівель по вулиці Грушевського,75-В. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

4)Про затвердження детального плану території розміщення торгово-

офісних та складських будівель по вулиці Ярослава Мудрого, 44-А та 48. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

5)Про  затвердження детального плану території розміщення садового 

будинку в садівничому масиві «Урожай». 



Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

6)Про затвердження детального плану території по вулиці Театральній, 

20. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

7)Про дозвіл на розроблення детального плану території по вулиці  

Володимира Кияна, 9 в місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

8)Про дозвіл на розроблення детального плану території по вулиці 

Грушевського, 101-А. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

9)Про дозвіл на  розроблення детального плану території по вулиці 

Центральній, 19 в селі Воля Ковельська. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

 10)Про дозвіл на розроблення детального плану території розміщення 

складських приміщень, гаражів, об’єктів дорожнього сервісу та паливно-

заправного пункту в селі Воля Ковельська. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

11)Про дозвіл на розроблення детального плану території по вулиці 

Міцкевича (район житлових будинків №1 та №3). 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

12)Про дозвіл на розроблення детального плану території розміщення 

об’єктів дорожнього сервісу в межах Ковельської територіальної громади (на 

території колишньої Білинської сільської ради). 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

13) Про дозвіл на  внесення змін  до детального плану території по вулиці 

Варшавській, 24. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

14) 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. 

15)Про дозвіл на  розроблення детального плану території в районі вулиць 

Сурікова-Зарічна. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

16) Про   дозвіл на  розроблення детального плану території на вулиці 

Лепкого в місті Ковелі (район житлового будинку № 6-А).  



Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

17)Про дозвіл на внесення змін до детального плану території розміщення 

індивідуальної житлової забудови в районі вулиці Воля в місті Ковелі 

Волинської області.  
Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

12.(11). Про внесення змін до рішення міської ради від 27.08.2019 № 54/3. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

13.(12). Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на 

території Ковельської територіальної громади. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

14.(13). Про звіт першого заступника міського голови Тараса Яковлева про 

виконану роботу у 2021 році. 

Доповідає перший заступник міського голови Тарас ЯКОВЛЕВ. 

15.(14). Про звіт  заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Наталії Маленицької про виконану роботу у 2021 році. 

Доповідає заступник міського голови Наталія МАЛЕНИЦЬКА 

16.(15). Про звіт  заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Віктора Жигаревича про виконану роботу у 2021 році. 

Доповідає заступник міського голови Віктор ЖИГАРЕВИЧ. 

17.(16). Про звіт старости Зеленського старостинського округу 

Ковельської міської ради Ковельського району Волинської області про 

проведену роботу за 2021 рік. 

Доповідає староста Зеленського старостинського округу Анатолій 

БОРКА. 

18.(17). Про звіт старости Тойкутського старостинського округу 

Ковельської міської ради Ковельського району Волинської області про 

проведену роботу за 2021 рік. 

Доповідає староста Тойкутського старостинського округу Юлія 

ТРОФИМЧУК. 

19.(18). Про звіт старости Білинського старостинського округу 

Ковельської міської ради Ковельського району Волинської області про 

проведену роботу за 2021 рік. 

Доповідає староста Білинського старостинського округу Петро БОРОДІЙ. 

20.(19). Про звіт старости Ружинського старостинського округу 

Ковельської міської ради Ковельського району Волинської області про 

проведену роботу за 2021 рік. 

Доповідає староста Ружинського старостинського округу Ігор 

КОРНІЙЧУК. 

21.(20).Про затвердження розпорядження міського голови. 

Доповідає головний спеціаліст  відділу по управлінню майном 

комунальної власності виконавчого комітету міської ради Наталія НЕЧАЄВА. 

22.(21). Про внесення доповнення до Програми розвитку культури та 

мистецтва Ковельської територіальної громади на 2022 рік. 



Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ. 

23.(22).Про внесення доповнення до цільової соціальної програми 

«Молодь Ковельської територіальної громади» на 2022 рік. 

 Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ. 

24.(23).Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження 

Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  "ДОБРОБУТ". 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій ДУДКА. 

   25.(24).Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження 

Статуту КОВЕЛЬСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА “КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ”. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій ДУДКА. 

          26.(25).Про внесення змін до рішення міської ради від 28.11.2019 року № 

59/81 «Про затвердження Програми організації рятування людей на водних 

об’єктах міста Ковеля на 2020-2022 роки». 

Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій ДІДКОВСЬКИЙ. 

27.(26). Про надання згоди  на безоплатну передачу майна. 

Доповідає начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності 

виконавчого комітету міської ради Людмила ТРОЦЮК. 

28.(27). Інформація про роботу виконавчого комітету міської ради у 

четвертому кварталі 2021 року. 

Інформує керуючий справами виконавчого комітету міської ради Іван 

ЧУЛІПА. 

29.(30). Про внесення  змін до рішення міської ради  від 29.07.2021 року № 

10/12 «Про призначення відповідальних осіб за вчинення нотаріальних дій». 

 Доповідає головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого комітету 

міської ради Андрій ВАВРИЩУК. 

30.(31). Про внесення  змін до рішення міської ради  від 29.07.2021 року № 

10/11 «Про призначення відповідальних осіб за вчинення дій з державної 

реєстрації актів цивільного стану».   

Доповідає головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого комітету 

міської ради Андрій ВАВРИЩУК. 

31.(32). Про проведення  сесій Ковельської міської ради в закритому 

режимі. 

Доповідає голова постійної комісії з питань дотримання прав людини, 

депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку, конфлікту інтересів 

Андрій МІЛІНЧУК. 

32.(33). Про  розірвання договору про співпрацю з білоруським містом 

Пінськ.  

Доповідає начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю  виконавчого комітету міської ради Руслана СЕМЕРЕЙ. 



33.(34). Про проведення громадського обговорення щодо перейменування 

вулиць та провулків на території Ковельської територіальної громади, які 

пов’язані з Росією. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

 

34.(35). Різне. 

 

 

 

 

Міський голова                                                        Ігор ЧАЙКА 

 


