
 
 

КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

 

 

 

  

 

 

                               П Р О Т О К О Л   
           
         СІМНАДЦЯТОЇ СЕСІЇ МІСЬКОЇ  РАДИ № __ 

 

  

 

 

 
        27  січня  2022 року 

 
                                                                                     
                                                                                     

                                                                                       

 

                                                                                  на                    аркушах 

 

                                                                                            

 

 

                                                                                        Зберігати постійно 

 

 

 

 

 

 

       м. Ковель 

 

 

 

        2022 рік 

 



З  м  і  с  т 

                                                                                                                                       

                                                                                                                Сторінка 

Протокол сімнадцятої  сесії міської ради                                         ......                   

                                                                       

Список депутатів міської ради, відсутніх                                                                                                                                                                                                                                          

на  сімнадцятій  сесії міської ради                                   ......                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Список осіб, запрошених на сімнадцяту     ......                                                         

сесію міської ради                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Рішення міської ради: 
 

Про затвердження порядку денного сімнадцятої 

сесії міської ради восьмого скликання            ......  

     

Про внесення змін до рішення міської ради  

від 23.12.2021р. № 16/7 “Про бюджет Ковельської  

міської територіальної громади на 2022 рік ”    …… 

 

Про внесення змін до рішення міської ради  

від 25.02.2021 року №5/104 «Про затвердження  

Положення про порядок надання адресної  

матеріальної допомоги мешканцям Ковельської  

територіальної громади»       …… 

 

Про внесення змін до рішення міської ради  

від 23.06.2016 року №11/35 «Про затвердження  

Порядку надання разової матеріальної допомоги  

особам, які прийняті на військову службу за  

контрактом в Збройні сили України»     …… 

 

Про дозвіл на списання основних засобів     ……  

 

Про внесення доповнення до рішення міської  

ради від 25.11.2021 року     №15/93 «Про  

затвердження плану підготовки проєктів регуляторних  

актів на 2022 рік»        …… 
 

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) …… 

 



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.        …… 

 

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.         …… 

 

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      …… 

 

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.        …… 

 

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.        …… 

 

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.        …… 

 

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.        …… 

 

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.         …… 

 

Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо  

відведення та надання  земельних ділянок для  

індивідуального садівництва       ……  

 

Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо  

відведення та надання  земельних ділянок для  

індивідуального садівництва        …… 

 

Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо  

відведення  та надання  земельних ділянок для  

будівництва індивідуальних гаражів      ……. 

 

Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо  

відведення  земельної ділянки, цільове призначення  

якої змінюється, гр. Степанюк Т.Я.      …… 

 

Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо  

відведення та надання  земельної ділянки для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Попіці Світлані Леонідівні в с.Заріччя     ……  

 

Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо  

відведення та надання  земельної ділянки для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Бакаю Максиму Олександровичу  в с.Заріччя    …… 

 

Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо  

відведення та надання  земельної ділянки для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Рубіновському Олександру Федоровичу в с.Зелена  ……  

 

Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо  

відведення та надання  земельних ділянок для  

індивідуального садівництва       ……  

 

Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо  

відведення та надання  земельних ділянок для  

індивідуального садівництва       ……  

 

Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо  

відведення та надання  земельних ділянок для  

індивідуального садівництва        …… 



 

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)       …… 
 

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   …… 

 

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.      …… 

 

Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо  

відведення та надання  земельної ділянки для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Власюк Валентині Мойсеївні в с.Зелена     …… 

 

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)         …… 
 

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)         …… 

 

Про розгляд заяв гр. Дубовик З.І.      …… 

 

Про розгляд заяв гр. Рєпіна О.В.      …… 

 



Про  надання земельної ділянки в оренду для  

городництва гр. Куцю Р.О.       …… 

 

Про затвердження матеріалів для продажу  

земельної ділянки на   земельних торгах у формі  

електронного аукціону по вул. Грушевського    …… 

 

Про затвердження матеріалів для продажу земельної  

ділянки шляхом аукціону на території садівничого 

товариства «Світанок»        …… 

 

Про затвердження матеріалів для продажу земельної  

ділянки на   земельних торгах у формі електронного  

аукціону по вул. Відродження (кадастровий номер 

 0710400000:13:004:0090)       …… 

 

Про затвердження матеріалів для продажу земельної  

ділянки на   земельних торгах у формі електронного  

аукціону по вул. Відродження (кадастровий номер  

0710400000:13:004:0091)       …… 

 

Про затвердження матеріалів для продажу земельної  

ділянки на   земельних торгах у формі електронного  

аукціону по вул. Варшавській, 50-Б      ……  

 

Про затвердження матеріалів для продажу земельної  

ділянки на   земельних торгах у формі електронного  

аукціону по вул. Варшавській, 48-А     ……  

 

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.         …… 

 

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.         …… 

 

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.         …… 

 

Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо  

відведення та надання  земельної ділянки ОСББ  

«Театральна-4»         …… 

 

Про затвердження технічної документації із  

землеустрою щодо поділу земельної ділянки  

та  переоформлення права користування  

земельною ділянкою по вул. Грушевського, 106    …… 

 

Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо  

відведення  земельної ділянки, цільове призначення  

якої змінюється, по вул. Брестській, 196     …… 

 

Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо  

відведення  земельної ділянки, цільове призначення  

якої змінюється, по вул. Володимирській, 76    …… 

 

Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо  

відведення  земельної ділянки, цільове призначення  

якої змінюється, по вул. Тараса Шевченка, 4    …… 

 

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      …… 

 

Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо  

відведення  земельної ділянки, цільове призначення  

якої змінюється гр. Хоміч Катерині Василівні   

в с. Городилець          ……  

 

Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо  

відведення  земельних ділянок, цільове  

призначення яких змінюється, розташованих  

в с. Колодниця, Ковельського району      …… 

 

Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо  

відведення  земельної ділянки, цільове призначення  

якої змінюється, в с. Колодниця гр. Хилюку Сергію  

Миколайовичу         ……  

 



Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо  

відведення  земельної ділянки, цільове призначення  

якої змінюється, в с. Колодниця гр. Бащуку Богдану  

Степановичу          ……. 

 

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     …… 

 

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      …… 

 

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        …… 

 

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        …… 

 

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        …… 

 

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         …… 



 

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        …… 

 

Про надання дозволу на складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

гр. Повару В.В.         …… 

 

Про надання дозволу на складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для індивідуального садівництва гр. Колотюку П.В.   …… 

 

Про  надання дозволу на  складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для індивідуального садівництва гр. Остапчуку С.Ф.   …… 

 

Про  надання дозволу на  складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для індивідуального садівництва гр. Жуковій С.М.   …….  

  

Про  надання дозволу на  складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для індивідуального садівництва гр. Чапку М.В.    …… 

 

Про надання дозволу на складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для індивідуального садівництва гр. Франкевич Л.В.   …… 

 

Про надання дозволу на складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для індивідуального садівництва гр. Владіміровій С.В.  …… 

 

Про надання дозволу на складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для індивідуального садівництва гр. Швораку В.В.   …… 

 

Про  надання дозволу на  складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для індивідуального садівництва гр. Павляшику В.А.   …… 

 

Про  надання дозволу на  складання проєкту  



землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для індивідуального садівництва гр. Гриню І.М.   …… 

 

Про  надання дозволу на  складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для індивідуального садівництва гр. Літвіну С.І.   …… 

 

Про  надання дозволу на  складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для індивідуального садівництва гр. Хавіній Т.С.   …… 

 

Про  надання дозволу на  складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для індивідуального садівництва гр. Алєксєйчику Д.М.  …… 

 

Про  надання дозволу на  складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для індивідуального садівництва гр. Пишуку М.П.   …… 

 

Про  надання дозволу на  складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для індивідуального садівництва гр. Коровицькій А.А.  …… 

 

Про  надання дозволу на  складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для індивідуального садівництва гр. Кардаш О.М.   …… 

 

Про  надання дозволу на  складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для індивідуального садівництва гр. Сороці В.С.   …… 

 

Про  надання дозволу на  складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для індивідуального садівництва гр. Сущу В.В.    …… 

 

Про  надання дозволу на  складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для індивідуального садівництва гр. Шипі В.М.   …… 

 

Про  надання дозволу на  складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для індивідуального садівництва гр. Троцюк Л.М.   …… 

 

Про  надання дозволу на  складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  



для індивідуального садівництва гр. Кузьмінець Г.А.   …… 

 

Про  надання дозволу на  складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для будівництва індивідуального гаража гр. Долі В.К.  …… 

 

Про  надання дозволу на  складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для будівництва індивідуального гаража  

гр. Кондратюку М.В.        …… 

 

Про  надання дозволу на  складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для будівництва індивідуального гаража гр. Біруку Д.В.  …… 

 

Про  надання дозволу на  складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для будівництва індивідуального гаража  

гр. Кісельовій А.А.        …… 

 

Про  надання дозволу на  складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для будівництва індивідуального гаража  

гр. Болотіну В.Я.         …… 

 

Про  надання дозволу на  складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для будівництва індивідуального гаража  

гр. Жуку Г.М.         …… 

 

Про  надання дозволу на  складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для будівництва індивідуального гаража  

гр. Андрушаку С.І.        …… 

 

Про  надання дозволу на складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для будівництва індивідуального гаража  

гр. Піскуровському Є.С.        …… 

 

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      …… 

 

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     …… 

 

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       …… 

 

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       …… 

 

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       …… 

 

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      …… 

 

Про надання дозволу на розроблення документації  

із землеустрою по вул. Олени Пчілки, 13     …… 

 

Про надання дозволу на розроблення документації  

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки   

РЖКП-1 по вул. Мічуріна, 4       …… 

 

Про надання дозволу на розроблення документації  



із землеустрою щодо поділу земельної ділянки   

РЖКП-2 по бульвару Лесі Українки, 30     …… 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної  

документації із землеустрою щодо поділу земельної  

ділянки, розташованої в с.Заріччя Ковельської  

територіальної громади (колишньої Тойкутської  

сільської ради)         …… 

 

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)     …… 

 

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        …… 

 

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       ……. 

 

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     …… 

 

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     …… 

 

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       …… 



 

Про  надання дозволу на  складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

садівничому масиву «Дружба»      …… 

 

Про безоплатну передачу у приватну власність  

земельної ділянки для будівництва індивідуального  

гаража  гр. Білинському О.В.       …… 

 

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  …… 

 

Про безоплатну передачу у приватну власність  

земельної ділянки для будівництва і обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд  

/присадибна ділянка/ гр. Гаврилюк Л.Я.     …… 

 

Про безоплатну передачу у приватну власність  

земельної ділянки для будівництва і обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд  

/присадибна ділянка/ по вул. Коперніка, 8    …… 

 

Про безоплатну передачу у приватну власність  

земельної ділянки для будівництва і обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд  

/присадибна ділянка/ по вул. Новій, 8     …… 

 

Про безоплатну передачу у приватну власність  

земельної ділянки для будівництва і обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд  

/присадибна ділянка/ гр. Куземко Г.С.     …… 

 

Про безоплатну передачу у приватну власність  

земельної ділянки для будівництва і обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд  

/присадибна ділянка/ по вул. Гребінки, 8     …… 

 

Про безоплатну передачу у приватну власність  

земельної ділянки для будівництва і обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд  

/присадибна ділянка/ по вул. Косачів, 16     …… 

 

Про безоплатну передачу у власність земельної  



ділянки для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд /присадибна  

ділянка/ гр. Коб Аліні Володимирівні     …… 

 

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   …… 

 

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      …… 

 

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  …… 

 

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    …… 

 

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    …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договорів  оренди землі на новий строк  

по вул. Брестській, 2, вул. Леся Курбаса (район ринку)  …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договорів  оренди землі на новий  

строк по вул. Незалежності (район кафе «Українські  

страви»)          …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договору оренди землі на новий строк  

по вул. Незалежності, 134       …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  



(поновлення) договору оренди землі на новий  

строк гр. Кухарук Н.А.        …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договору оренди землі на новий  

строк гр. Назарук Н.М.        …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договору оренди землі для городництва  

на новий строк гр. Дубію В.В.      …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договору оренди землі для городництва  

на новий строк гр. Лисиці П.Ф.      …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договору оренди землі для городництва  

на новий строк гр. Барановій Є.А.      …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договорів оренди землі на новий  

строк гр. Дідицькій М.Я.       …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договору оренди землі на новий строк  

гр. Ляшуку В.П.         …… 

 

Про заміну сторони договору оренди земельної ділянки  

по вул. Незалежності, 86       …… 

 

Про переоформлення права на земельну ділянку  

по вул. Некрасова, 13        …… 

 

Про  розгляд звернення ради садівничого масиву  

«Урожай»          …… 

 

Про  внесення змін до рішення міської ради  

від  28.10.2021 р. № 14/115       …… 

 

Про  внесення змін до рішення міської ради  

від 28.10.2021р. № 14/11       …… 

 

Про  внесення змін до рішення міської ради  

від 23.09.2021 №12/57        …… 

 



Про  внесення змін до рішення міської ради  

від  23.09.2021р. № 12/40       …… 

 

Про  внесення змін до рішення міської ради  

від  28.10.2021р. № 14/55       …… 

 

Про  внесення змін до рішення міської ради  

від  25.03.2021р. № 7/62       …… 

 

Про  заміну сторони договору земельної ділянки  

по вул. Володимирській (між буд. №87 і №89)    …… 

 

Про переоформлення права користування земельними  

ділянками          …… 

 

Про затвердження матеріалів для продажу права  

оренди на земельну ділянку на земельних торгах у  

формі електронного аукціону по  вул. Володимирській  …… 

 

Про   дозвіл на  розроблення детального плану  

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

 

Про   дозвіл на  внесення змін до детального  

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

 

Про  затвердження детального плану території  

розміщення  житлового будинку, господарських  

будівель  та споруд в селі Зелена      …… 

 

Про  затвердження змін до детального плану території  

розміщення садибної житлової забудови в районі  

вулиць 1-гоТравня – Володимирська – Княгині Ольги  …… 

 

Про затвердження детального плану території  

розміщення  житлових будинків по вулиці  

Ковельській, 93-А та 93-В в селі Городилець    …… 

 

Про  затвердження детального плану території  

розміщення магазину та автостоянки по вулиці   

Варшавській          …… 

 

Про  затвердження детального плану території  

розміщення гаражів по вулиці  Варшавській (район  

гаражного кооперативу «Промінь»)             …… 

 



Про розроблення Комплексного плану просторового  

розвитку території Ковельської територіальної громади  …… 

 

Про затвердження переліку адміністративних послуг   …… 

 

Про   затвердження переліку адміністративних послуг,  

які надаються через територіальний підрозділ управління  

«Центр надання адміністративних послуг»    …… 

 

Про   затвердження переліку адміністративних послуг,  

які надаються через віддалене робоче місце управління  

«Центр надання адміністративних послуг» у селі  

Білин (Білинський старостинський округ)    …… 

 

Про   затвердження переліку адміністративних послуг,  

які надаються через віддалене робоче місце управління  

«Центр надання адміністративних послуг» у селі Зелена 

(Зеленський старостинський округ)      …… 

 

Про затвердження переліку адміністративних послуг,  

які надаються через віддалене робоче місце управління  

«Центр надання адміністративних послуг» у селі Ружин  

(Ружинський старостинський округ)     …… 

 

Про затвердження переліку адміністративних послуг,  

які надаються через віддалене робоче місце управління  

«Центр надання адміністративних послуг» у селі  Заріччя 

(Тойкутський старостинський округ)     …… 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020  

№2/36 “Про затвердження структури,  загальної чисельності  

апарату управління міської ради та її виконавчих органів”  …… 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2021  

року №5/110 «Про затвердження Положення про старосту  

Ковельської територіальної громади»     …… 

 

Про звернення Ковельської міської ради щодо об’єднання  

зусиль заради збереження демократії     …… 

 

Про звернення Ковельської міської ради щодо  

неприпустимості набрання чинності закону «Про  

внесення змін до Податкового кодексу України та  

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення  

збалансованості бюджетних надходжень»  



(реєстр. № ВР 5600)       …… 

 

Про внесення змін до рішення міської ради  

від 24.09.2020 №72/3 “Про надання згоди на безоплатну  

передачу майна”       …… 

 

Про звернення до Верховної Ради України 

щодо необхідності посилення боротьби з колаборантами  …… 

 

Про звернення депутатів Ковельської міської ради  

до Президента України, Верховної Ради України  

про вжиття термінових заходів по стабілізації цін  

на продукти харчування та зупинення інфляції в Україні   …… 

 

Про звернення депутатів Ковельської міської ради  

щодо створення системи національного спротиву   …… 

 

Про запит депутата  міської ради  Скорохода С.О.   …… 

 

Про запит депутата  міської ради  Стасюк Г.М.   …… 

 

Про запит депутата  міської ради  Мілінчука А.В.   …… 

 

Про запит депутата  міської ради  Чернякова В.В.   …… 

 

Дані про поіменну реєстрацію присутніх  на   

сімнадцятій  сесії депутатів                                                 ......                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Протоколи відкритого поіменного 

голосування — документи                   ......                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
D-R диски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

45000, м. Ковель, вул. Незалежності,73, тел. (03352), 61 700, факс 61 702 

E-mail: info@kovelrada.gov.ua 

Код ЄДРПОУ 21735504                                            

                                                

 

ПРОТОКОЛ 

 сімнадцятої сесії міської ради  № __ 

 

          

м. Ковель        27 січня 2022 року 

    

         Початок: о 10.00 

                        Закінчення: о 12.36 

Всього обрано депутатів – 38 чоловік 

 

Присутні на сесії -34 чол.      

Відсутні - 4 чол. (список додається) 

  

Головуючий на засіданні – міський голова Ігор ЧАЙКА. 

 

Секретаріат міської ради: Валентина ПРИВЕДЕНЕЦЬ, начальник відділу 

«Секретаріат міської ради»; Геннадій КУПТІЙ, начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету міської ради; Дмитро СКОК, начальник відділу 

програмно-комп'ютерного забезпечення виконавчого комітету міської ради.                                       

 

Порядок денний: 

1.Про затвердження порядку денного сімнадцятої сесії міської ради вось-

мого скликання. 

Доповідає міський голова Ігор ЧАЙКА. 

2.(19). Про внесення змін до рішення міської ради від  23.12.2021р. № 

16/7 “Про бюджет Ковельської міської територіальної громади на 2022 рік ”.  

  Доповідає заступник начальника фінансового управління виконавчого 

комітету міської ради Богдан ДЯКІВ. 

3.(2). Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2021 року 

№5/104 «Про затвердження Положення про порядок надання адресної матеріа-

льної допомоги мешканцям Ковельської територіальної громади». 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 



4.(3). Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2016 року 

№11/35 «Про затвердження Порядку надання разової матеріальної допомоги 

особам, які прийняті на військову службу за контрактом в Збройні сили Украї-

ни». 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

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

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної влас-

ності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

6.(5). Про внесення доповнення до рішення міської ради від 25.11.2021 

року     №15/93 «Про затвердження плану підготовки проєктів регуляторних ак-

тів на 2022 рік». 

Доповідає секретар міської ради Оксана БАГНОВА. 

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

25.02.2021 № 5/114 «Про затвердження Програми фінансової підтримки житлово-

го 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. 

8.(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, гос-

подарських 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, гос-

подарських 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, гос-

подарських 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, гос-

подарських 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, гос-

подарських 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, гос-

подарських 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, гос-

подарських 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, гос-

подарських 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 надан-

ня  земельних ділянок для індивідуального садівництва. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

11) Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо відведення  та надан-

ня  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. Рубі-

новському Олександру Федоровичу в с.Зелена. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

16) Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо відведення та надан-

ня  земельних ділянок для індивідуального садівництва. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

17) Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо відведення та надан-

ня  земельних ділянок для індивідуального садівництва. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

18) Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо відведення та надан-

ня  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, гос-

подарських будівель і споруд (присадибна ділянка) громадянам в межах насе-

лених 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, гос-

подарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Панасюку Роману Воло-

димировичу в с.Білин. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

21) Про  затвердження  проектів землеустрою щодо відведення та надан-

ня  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 надан-

ня  земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства грома-

дянам 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 надан-

ня  земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства грома-

дянам 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   зе-

мельних 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   зе-

мельних торгах у формі електронного аукціону по вул. Відродження (кадастро-

вий 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   зе-

мельних торгах у формі електронного аукціону по вул. Відродження (кадастро-

вий 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   зе-

мельних 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   зе-

мельних 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, гос-

подарських 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, гос-

подарських 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, гос-

подарських 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 ділян-

кою 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 вста-

новлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на зе-

мельну частку (пай) та виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевос-

ті) гр. Карасюк Ніни Максимівни. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

49) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо вста-

новлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на зе-

мельну частку (пай) та виділення   земельної частки (паю) в натурі (на місцево-

сті) гр.Ілюшику Івану Серафимовичу. 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

50) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо вста-

новлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на зе-

мельну частку (пай) та виділення   земельної частки (паю) в натурі (на місцево-

сті) гр.Байчук Світлані Григорівні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

51) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо вста-

новлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на зе-

мельну частку (пай) та виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевос-

ті) гр.Жалаю Богдану Анатолійовичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

52) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо вста-

новлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на зе-

мельну частку (пай) та виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевос-

ті) гр.Шумік Ганні Максимівні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

53) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо вста-

новлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на зе-

мельну частку (пай) та виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевос-

ті) 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 відве-

дення 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 від-

ведення 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 від-

ведення 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 від-

ведення 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 відве-

дення 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 відве-

дення 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 відве-

дення 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 від-

ведення 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 від-

ведення 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 від-

ведення 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 від-

ведення 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 від-

ведення 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 від-

ведення 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 від-

ведення 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 від-

ведення 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 від-

ведення 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 від-

ведення 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 від-

ведення 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 від-

ведення 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 від-

ведення 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 відве-

дення 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 від-

ведення 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 від-

ведення 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 від-

ведення 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 від-

ведення 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 від-

ведення земельної ділянки для  ведення особистого селянського господарства в 

межах Ковельської територіальної громади (колишньої Білинської сільської ра-

ди) 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 земле-

устрою 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 техніч-

них документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земе-

льних 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 землеус-

трою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на мі-

сцевості) 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 землеус-

трою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на мі-

сцевості) 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 землеус-

трою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на мі-

сцевості) 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 землеус-

трою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на мі-

сцевості) 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 землеус-

трою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на мі-

сцевості) 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. 

 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. 

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

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

135) Про  заміну сторони договору земельної ділянки по вул. 

Володимирській (між буд. №87 і №89). 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

136) Про переоформлення права користування земельними ділянками. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 



137) Про затвердження матеріалів для продажу права оренди на земельну 

ділянку на земельних торгах у формі електронного аукціону по  вул. 

Володимирській. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

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

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

ральній, 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 Гру-

шевського, 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 са-

дибної житлової забудови в районі вулиць 1-гоТравня – Володимирська – Кня-

гині 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. 



 10)Про дозвіл на  розроблення детального плану території в районі ву-

лиць Сурікова-Зарічна. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

10.(9). Про   затвердження переліку адміністративних послуг. 

Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних пос-

луг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

11.(10). Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які нада-

ються через територіальний підрозділ управління «Центр надання адміністра-

тивних послуг». 

Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних пос-

луг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

12.(11). Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які нада-

ються через віддалене робоче місце управління «Центр надання адміністратив-

них послуг» у селі Білин (Білинський старостинський округ). 

Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних пос-

луг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

13.(12). Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які нада-

ються через віддалене робоче місце управління «Центр надання адміністратив-

них послуг» у селі Зелена (Зеленський старостинський округ). 

Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних пос-

луг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

14.(13). Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які нада-

ються через віддалене робоче місце управління «Центр надання адміністратив-

них послуг» у селі Ружин ( Ружинський  старостинський округ). 

Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних пос-

луг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

15.(14). Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які нада-

ються через віддалене робоче місце управління «Центр надання адміністратив-

них послуг» у селі  Заріччя ( Тойкутський старостинський округ). 

Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних пос-

луг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

 16.(15). Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №2/36 

“Про затвердження структури,  загальної чисельності апарату управління місь-

кої ради та її виконавчих органів”. 

Доповідає заступник начальника відділу з питань діяльності правоохо-

ронних органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи Антоніна РОМА-

НЮК. 

17.(16). Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2021 року 

№5/110 «Про затвердження Положення про старосту Ковельської територіаль-

ної громади». 

Доповідає секретар міської ради Оксана БАГНОВА. 

18.(17).Про звернення Ковельської міської ради щодо об’єднання зусиль 

заради збереження демократії. 



Доповідає заступник голови фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАР-

НІСТЬ»  Сергій ДРУЖИНОВИЧ. 

19.(18).Про звернення Ковельської міської ради щодо неприпустимості 

набрання чинності закону «Про внесення змін до Податкового кодексу Украї-

ни та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень» (реєстр. № ВР 5600). 

Доповідає заступник голови фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАР-

НІСТЬ»  Сергій ДРУЖИНОВИЧ. 

 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 влас-

ності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

21. Про звернення до Верховної Ради України щодо необхідності поси-

лення боротьби з колаборантами. 

 Доповідає заступник голови фракції «СЛУГА НАРОДУ»  Андрій МІ-

ЛІНЧУК. 

22. Про звернення до Президента України, Верховної Ради України про 

вжиття термінових заходів по стабілізації цін на продукти харчування та зупи-

нення інфляції в Україні. 

Доповідає  голова фракції ВО  «Батьківщина»  Віра ФЕДОСЮК. 

23. Про звернення до Президента України, Голови Верховної Ради Украї-

ни, Прем’єр-міністра України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони 

України щодо створення системи національного спротиву. 

Доповідає заступник голови фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАР-

НІСТЬ»  Сергій ДРУЖИНОВИЧ. 

 

24. Різне. 

 

           Оголошення депутатських звернень, запитів, запитань: 
 

Депутат Наталія СЕНИК – звернення, адресоване міському голові Ігорю 

ЧАЙЦІ, про надання інформації щодо дотримання норм харчування в шкільних 

закладах, а також щодо постачальників продуктів.  

Депутат Сергій СКОРОХОД – запит, адресований міському голові Ігорю 

ЧАЙЦІ, про виготовлення проєктно-кошторисної документації для проведення 

робіт по водовідведенню та капітального ремонту прибудинкової території по 

вул. Мечникова, 2. /Запит  підтримано. Рішення міської ради №17/165 та прото-

кол відкритого поіменного голосування додається/. 

Депутат Галина СТАСЮК – звернення, адресоване міському голові Ігорю 

ЧАЙЦІ, про надання інформації щодо медичного обслуговування мешканців 

Ковельського району. 

Депутат Галина СТАСЮК – запит, адресований міському голові Ігорю 

ЧАЙЦІ, про  передбачення коштів при перевиконанні бюджету на освітлення 

вул. Довбуша. /Запит  підтримано. Рішення міської ради №17/166 та протокол 

відкритого поіменного голосування додається/. 



Депутат Олег УНІГА – звернення, адресоване міському голові Ігорю 

ЧАЙЦІ, щодо сприяння в озелененні району Сільмаш, в середині алеї на вул. 

Відродження. 

Депутат Микола ПЕЧЕНЮК – звернення, адресоване міському голові Іго-

рю ЧАЙЦІ, про наведення належного порядку біля магазину "Акцент" та лікві-

дації "штучного озера" біля будинку №4 по вул. Відродження. 

Депутат Андрій МІЛІНЧУК – запит, адресований міському голові Ігорю 

ЧАЙЦІ, про  передбачення коштів в бюджеті територіальної громади на влаш-

тування пішохідного мосту між селами Зелена та Городилець через річку Турія. 

/Запит  підтримано. Рішення міської ради №17/167 та протокол відкритого поі-

менного голосування додається/. 

Депутат Ігор ПІНІС передав слово мешканці з вул. Грушевського,41/1. 

Депутат Світлана ВЕРЧУК – звернення, адресоване міському голові Ігорю 

ЧАЙЦІ, про капітальний ремонт та утеплення фасаду будівлі Ліцею №5 м. Ко-

веля. 

Депутат Світлана ВЕРЧУК – звернення, адресоване міському голові Ігорю 

ЧАЙЦІ, про виправлення недоліків на дорозі і приведення стану люків у нале-

жний стан по вул. Д. Нечая. 

Депутат Валерій ЧЕРНЯКОВ – запит, адресований міському голові Ігорю 

ЧАЙЦІ, про надання інформації щодо готовності Ковельської територіальної 

громади до прийому біженців з областей де можливі бойові дії. /Запит  підтри-

мано. Рішення міської ради №17/168 та протокол відкритого поіменного голо-

сування додається/. 

Депутат Станіслав ПАШКЕВИЧ – звернення, адресоване міському голові 

Ігорю ЧАЙЦІ, про виготовлення проєктно-кошторисної документації благоуст-

рою території в районі водосховища.  

Депутат Андрій МИРОНЮК – звернення, адресоване міському голові Іго-

рю ЧАЙЦІ, про надання інформації щодо ведення сторінки міського голови.  

  

    Розгляд питань порядку денного: 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження порядку денного сімнадцятої сесії міської 

ради восьмого скликання доповів міський голова Ігор ЧАЙКА. 

ВИСТУПИЛИ  депутати міської ради:  депутати міської ради: Сергій 

ДРУЖИНОВИЧ, Олег УНІГА, Андрій МІЛІНЧУК. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти  в цілому, враховуючи доповнення. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/1 

– додаються/. 

 

СЛУХАЛИ: 2.(19). Про внесення змін до рішення міської ради від  23.12.2021р. 

№ 16/7 “Про бюджет Ковельської міської територіальної громади на 2022 рік ”.  

  Доповідає заступник начальника фінансового управління виконавчого 

комітету міської ради Богдан ДЯКІВ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради №  17/2 



-   додаються/. 

 

СЛУХАЛИ: 3. (2). Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2021 

року №5/104 «Про затвердження Положення про порядок надання адресної ма-

теріальної допомоги мешканцям Ковельської територіальної громади». 

 Доповідає начальник управління соціального захисту населення вико-

навчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради №  17/3 

-   додаються/. 
         
СЛУХАЛИ: 4.(3). Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2016 

року №11/35 «Про затвердження Порядку надання разової матеріальної 

допомоги особам, які прийняті на військову службу за контрактом в Збройні 

сили України». 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/4 

-   додаються/. 
     
СЛУХАЛИ: 5.(4). Про дозвіл на списання основних засобів.  

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної власності 

виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/5 -   

додаються/.    

 

СЛУХАЛИ: 6.(5). Про внесення доповнення до рішення міської ради від 

25.11.2021 року     №15/93 «Про затвердження плану підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2022 рік». 

Доповідає секретар міської ради Оксана БАГНОВА. 

ВИСТУПИЛА депутат міської ради Віра ФЕДОСЮК 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти, враховуючи зміни. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 17/6 

-   додаються/.                
             
СЛУХАЛИ: 7.(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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і цілому. 



/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 17/7 -   

додаються/.                

 

СЛУХАЛИ:8.(7.1). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/8 -   

додаються/.      

  

СЛУХАЛИ:9.(7.2). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/9 -   

додаються/.       

 

СЛУХАЛИ:10.(7.3). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 17/10 

-   додаються/.    

  

СЛУХАЛИ:11.(7.4). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 17/11 

-   додаються/.                  
 

СЛУХАЛИ:12.(7.5). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 17/12 

-   додаються/.                      

 

СЛУХАЛИ:13.(7.6). 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.      

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 17/13 

-   додаються/.                                

 

СЛУХАЛИ:14.(7.7). 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.     

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 17/14 

-   додаються/.                                

 

СЛУХАЛИ:15.(7.8). 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.      

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 17/15 

-   додаються/.                                

 

СЛУХАЛИ:16.(7.9). Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо відведення 

та надання  земельних ділянок для індивідуального садівництва. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.     

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 17/16 

-   додаються/.      



 

СЛУХАЛИ: 17.(7.10). Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо 

відведення та надання  земельних ділянок для індивідуального садівництва. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.      

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 17/17 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 18.(7.11). 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.      

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 17/18 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 19.(7.12). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 17/19 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 20.(7.13). 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.       

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 17/20 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 21.(7.14). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 17/21 

-   додаються/.      

  



СЛУХАЛИ:22.(7.15). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 17/22 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ:23.(7.16). Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо 

відведення та надання  земельних ділянок для індивідуального садівництва. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 17/23 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ:24.(7.17). Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо 

відведення та надання  земельних ділянок для індивідуального садівництва. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.    

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 17/24 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ:25.(7.18). Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо 

відведення та надання  земельних ділянок для індивідуального садівництва. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.     

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 17/25 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ:26.(7.19). 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.  

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради №17/26 

-   додаються/.      

 



СЛУХАЛИ: 27.(7.20). 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.       

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 17/27 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 28.(7.21). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 17/28 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 29.(7.22). 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.       

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 17/29 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ:30.(7.23). 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.       

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 17/30 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 31.(7.24). 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.       

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 17/31 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 32.(7.25). Про розгляд заяв гр. Дубовик З.І. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.  

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 17/32 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 33.(7.26). Про розгляд заяв гр. Рєпіна О.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/33-   

додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 34.(7.27). Про  надання земельної ділянки в оренду для 

городництва гр. Куцю Р.О. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/34-   

додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 35.(7.28). 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.      

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/35-   

додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 36.(7.29). ) 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/36-   

додаються/.         

 



СЛУХАЛИ: 37.(7.30). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/37-   

додаються/.      

 

СЛУХАЛИ:38.(7.31). 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.      

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/38-   

додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 39.(7.32). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/39-   

додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 40.(7.33). 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.     

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/40-   

додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 41.(7.34). 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.  

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/41-   

додаються/.       



 

СЛУХАЛИ: 42.(7.35). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/42-   

додаються/.        

 

СЛУХАЛИ: 43.(7.36). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/43-   

додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 44.(7.37). Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо 

відведення та надання  земельної ділянки ОСББ «Театральна-4». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/44-   

додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 45.(7.38). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/45-   

додаються/.         

 

СЛУХАЛИ: 46.(7.39). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/46-   

додаються/.           



 

СЛУХАЛИ: 47.(7.40). 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.       

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/47-   

додаються/.   
      
СЛУХАЛИ: 48.(7.41). 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.       

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/48-   

додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 49.(7.42). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/49-   

додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 50.(7.43). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/50-   

додаються/.      
 

СЛУХАЛИ: 51.(7.44). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 



/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/51-   

додаються/.      
      
СЛУХАЛИ: 52.(7.45). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 17/52 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 53.(7.46). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/53-   

додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 54.(7.47). 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.      

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/54-   

додаються/.         

 

СЛУХАЛИ: 55.(7.48). 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.       

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/55-   

додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 56.(7.49). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/56-   

додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 57.(7.50). 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.   

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/57-   

додаються/.      

 

СЛУХАЛИ:58.(7.51).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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/58-   

додаються/.      

 

СЛУХАЛИ:59.(7.52).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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/59-   

додаються/.        

 

СЛУХАЛИ:60.(7.53). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/60-   

додаються/.                    



 

СЛУХАЛИ: 61.(7.54). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/61-   

додаються/.                       

 

СЛУХАЛИ: 62.(7.55). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/62-   

додаються/.                       
     
СЛУХАЛИ:63.(7.56). 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.      

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/63-   

додаються/.                       
    
СЛУХАЛИ:64.(7.57). 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.     

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/64-   

додаються/.                           

 

СЛУХАЛИ:65.(7.58). 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.       

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/65-   

додаються/.                               

 



СЛУХАЛИ: 66.(7.59). 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.      

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/66-   

додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 67.(7.60). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/67-   

додаються/.      

 

СЛУХАЛИ:68.(7.61). 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.     

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/68-   

додаються/. 
      
СЛУХАЛИ:69.(7.62). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/69-   

додаються/.      

 

СЛУХАЛИ:70.(7.63). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/70-   

додаються/.         

 



СЛУХАЛИ: 71.(7.64). 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.   

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/71-   

додаються/.            

 

СЛУХАЛИ:72.(7. 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.       

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/72-   

додаються/.               

 

СЛУХАЛИ:73.(7.66). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/73-   

додаються/.      

 

СЛУХАЛИ:74.(7.67). 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.       

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/74-   

додаються/.         

 

СЛУХАЛИ: 75.(7.68). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/75-   

додаються/.          

 



СЛУХАЛИ:76.(7.69). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/76-   

додаються/.             

 

СЛУХАЛИ:77.(7.70). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/77-   

додаються/.      

  

СЛУХАЛИ:78. (7.71). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/78-   

додаються/.      

 

СЛУХАЛИ:79. (7.72). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/79-   

додаються/.   

 

СЛУХАЛИ:80. (7.73). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/80-   

додаються/.   
    



СЛУХАЛИ:81. (7.74). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/81-   

додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 82. (7.75). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/82-   

додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 83.(7.76). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/83-   

додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 84.(7.77). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/84-   

додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 85.(7.78). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/85-   

додаються/.   

 



СЛУХАЛИ: 86.(7.79). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/86-   

додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 87.(7.80). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/87-   

додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 88.(7.81). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/88-   

додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 89.(7.82). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/89-   

додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 90.(7.83). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/90-   

додаються/.   



 

СЛУХАЛИ: 91.(7.84). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/91-   

додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 92.(7.85). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/92-   

додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 93.(7.86). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/93-   

додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 94.(7.87). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/94-   

додаються/.   

 



СЛУХАЛИ: 95.(7.88). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/95-   

додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 96.(7.89). Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою по вул. Олени Пчілки, 13. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/96-   

додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 97.(7.90). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/97-   

додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 98.(7.91). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/98-   

додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 99.(7.92). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 17/99-   

додаються/.   

 



СЛУХАЛИ: 100.(7.93). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/100-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 101.(7.94). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/101-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 102.(7.95). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/102-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 103.(7.96). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/103-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 104.(7.97). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/104-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 105.(7.98). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/105-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 106.(7.99). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/106-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 107.(7.100). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/107-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 108.(7.101). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/108-   додаються/.   

 



СЛУХАЛИ: 109.(7.102). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/109-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 110.(7.103). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/110-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 111.(7.104). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/111-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 112.(7.105). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/112-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 113.(7.106). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/113-   додаються/.   

 



СЛУХАЛИ: 114.(7.107). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/114-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 115.(7.109). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/115-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 116.(7.110). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/116-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 117.(7.111). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/117-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 118.(7.112). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 



/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/118-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 119.(7.113). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/119-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 120.(7.114). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/120-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 121.(7.115). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/121-   додаються/.   

/Депутат Пініс І.О. не приймав участі в голосуванні із-за конфлікту інтересів/ 

 

СЛУХАЛИ: 122.(7.116). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/122-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 123.(7.117). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 



/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/123-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 124.(7.118). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/124-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 125.(7.119). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/125-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 126.(7.120). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/126-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 127.(7.121). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/127-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 128.(7.122). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/128-   додаються/.   



 

СЛУХАЛИ: 129.(7.123). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/129-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 130.(7.124). 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.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/130-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 131.(7.125). Про заміну сторони договору оренди земельної 

ділянки по вул. Незалежності, 86. 

 Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/131-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 132.(7.126). Про переоформлення права на земельну ділянку по 

вул. Некрасова, 13. 

 Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/132-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 133.(7.127). Про  розгляд звернення ради садівничого масиву 

«Урожай». 

 Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/133-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 134.(7.128). 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.        



ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/134-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 135.(7.129). Про  внесення змін до рішення міської ради від 

28.10.2021р. № 14/11. 

 Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/135-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 136.(7.130). Про  внесення змін до рішення міської ради  від 

23.09.2021 №12/57. 

 Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/136-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 137.(7.131). Про  внесення змін до рішення міської ради від  

23.09.2021р. № 12/40. 

 Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/137-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 138.(7.132). Про  внесення змін до рішення міської ради від  

28.10.2021р. № 14/55. 

 Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/138-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 139.(7.133). Про  внесення змін до рішення міської ради від  

25.03.2021р. № 7/62. 

 Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/139-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 140.(7.134). Про розгляд заяви гр. Михайлевської А.В. 



 Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   не прийнято. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  додається/.   

 

СЛУХАЛИ: 141.(7.135). Про  заміну сторони договору земельної ділянки по 

вул. Володимирській (між буд. №87 і №89). 

 Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/140-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 142.(7.136). Про переоформлення права користування земельними 

ділянками. 

 Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/141-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 143.(7.137). Про затвердження матеріалів для продажу права 

оренди на земельну ділянку на земельних торгах у формі електронного аукціону 

по  вул. Володимирській. 

 Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.        

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/142-   додаються/.   

 

СЛУХАЛИ: 144(8.1). 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. 

ВИСТУПИВ депутат міської ради Валерій ЧЕРНЯКОВ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/143-   додаються/.                   

 

СЛУХАЛИ:145.(8.2). 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. 

ВИСТУПИВ депутат міської ради Микола ПЕЧЕНЮК. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  не прийнято. 



/Протоколи відкритого поіменного голосування  додаються/.                

 

СЛУХАЛИ:146.(8.3). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти за основу та в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 

17/144 -   додаються/.                

 

СЛУХАЛИ: 147.(8.4). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 

17/145 -   додаються/.                

 

СЛУХАЛИ:148.(8.5). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 

17/146 -   додаються/.                

 

СЛУХАЛИ:149.(8.6). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 

17/147 -   додаються/.                            

 

СЛУХАЛИ:150.(8.7). Про  затвердження детального плану території 

розміщення магазину та автостоянки по вулиці  Варшавській. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ВИСТУПИВ депутат міської ради Микола ПЕЧЕНЮК. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти, враховуючи зміни та оновлену схему. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 

17/148 -   додаються/.                

 



СЛУХАЛИ:151.(8.8). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 

17/149 -   додаються/.                

 

СЛУХАЛИ: 152.(8.9). Про розроблення Комплексного плану просторового 

розвитку території Ковельської територіальної громади. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ВИСТУПИЛИ: депутати міської ради Павло СЕМЕНЮК, Андрій МІЛІНЧУК, 

Ігор ПІНІС, Галина СТАСЮК, староста Тойкутського старостинського округу 

Юлія ТРОФИМЧУК, начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комі-

тету міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти, враховуючи зміни та доповнення. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 

17/150 -   додаються/.                
              
СЛУХАЛИ:153.(8.10). Про дозвіл на  розроблення детального плану території в 

районі вулиць Сурікова-Зарічна. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  не прийнято. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  додається/.                

 

СЛУХАЛИ: 154.(9). Про   затвердження переліку адміністративних послуг. 

Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних пос-

луг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради  № 

17/151 -   додаються/.                
              
СЛУХАЛИ: 155.(10). Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які 

надаються через територіальний підрозділ управління «Центр надання 

адміністративних послуг». 

Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних пос-

луг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому з редакційною правкою. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 

17/152 -   додаються/.                          

 



СЛУХАЛИ: 156.(11). Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які 

надаються через віддалене робоче місце управління «Центр надання 

адміністративних послуг» у селі Білин (Білинський старостинський округ). 

Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних пос-

луг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 

17/153 -   додаються/.                          
                                                                
СЛУХАЛИ: 157.(12). Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які 

надаються через віддалене робоче місце управління «Центр надання 

адміністративних послуг» у селі Зелена (Зеленський старостинський округ). 

Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних пос-

луг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти за основу і в цілому з редакційною правкою. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 

17/154 -   додаються/.        
            
СЛУХАЛИ:158.(13). Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які 

надаються через віддалене робоче місце управління «Центр надання 

адміністративних послуг» у селі Ружин ( Ружинський  старостинський округ). 

Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних пос-

луг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти за основу і в цілому з редакційною правкою. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 

17/155 -   додаються/.        

 

СЛУХАЛИ: 159.(14). Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які 

надаються через віддалене робоче місце управління «Центр надання 

адміністративних послуг» у селі  Заріччя ( Тойкутський старостинський округ). 

Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних пос-

луг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти за основу і в цілому з редакційною правкою. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 

17/156 -   додаються/.                     

 

СЛУХАЛИ: 160.(15). Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 

№2/36 “Про затвердження структури,  загальної чисельності апарату 

управління міської ради та її виконавчих органів”. 

Доповідає заступник начальнка відділу з питань діяльності правоохорон-

них органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи Антоніна РОМАНЮК. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 

17/157 -   додаються/.                     
            



СЛУХАЛИ: 161.(16). Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2021 

року №5/110 «Про затвердження Положення про старосту Ковельської 

територіальної громади». 

Доповідає секретар міської ради Оксана БАГНОВА. 

ВИСТУПИВ депутат міської ради Андрій МІЛІНЧУК. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти, враховуючи зміни та доповнення. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 

17/158 -   додаються/.                     
        
СЛУХАЛИ: 162.(17). Про звернення Ковельської міської ради щодо 

об’єднання зусиль заради збереження демократії. 

Доповідає заступник голови фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАР-

НІСТЬ»  Сергій ДРУЖИНОВИЧ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти за основу і в цілому в оновленій редакції. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 

17/159 -   додаються/.                     
             
СЛУХАЛИ:163.(18). Про звернення Ковельської міської ради щодо 

неприпустимості набрання чинності закону «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр. № ВР 5600). 

Доповідає заступник голови фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАР-

НІСТЬ»  Сергій ДРУЖИНОВИЧ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 

17/160 -   додаються/.                     

      

СЛУХАЛИ: 164.(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 влас-

ності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/161 -   додаються/.                        
    
СЛУХАЛИ:165.(21). Про звернення до Верховної Ради України щодо 

необхідності посилення боротьби з колаборантами. 

 Доповідає заступник голови фракції «СЛУГА НАРОДУ»  Андрій МІ-

ЛІНЧУК. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти за основу і в цілому з редакційними правками. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/1162 -   додаються/.                     

    



СЛУХАЛИ: 166.(22). Про звернення до Президента України, Верховної Ради 

України про вжиття термінових заходів по стабілізації цін на продукти 

харчування та зупинення інфляції в Україні. 

Доповідає  голова фракції ВО  «Батьківщина»  Віра ФЕДОСЮК. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  в цілому з редакційними правками. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/163 -   додаються/.              

  

СЛУХАЛИ:167.(23). Про звернення до Президента України, Голови Верховної 

Ради України, Прем’єр-міністра України, Секретаря Ради національної безпеки 

і оборони України щодо створення системи національного спротиву. 

Доповідає заступник голови фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАР-

НІСТЬ»  Сергій ДРУЖИНОВИЧ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти за основу і в цілому з редакційними правками. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 

17/164 -   додаються/.                     

    

 СЛУХАЛИ:168.(24). Різне: 

 1) Маргарита ЗАЙЦЕВА – інформація про позитивні зміни в державі у 

2021 році ; 

2)Світлана ВЕРЧУК - про відновлення курсування маршрутного транспо-

рту по маршруту №4;  

3)Андрій МИГУЛЯ - про захід щодо боїв під Крутами та вечір пам’яті, 

приурочений культурній творчості М.Г. Тлумака; 

 4) Валерій ЧЕРНЯКОВ щодо організації поїздки на Схід ; 

 5)Галина СТАСЮК  щодо купівлі марок (Червоний Хрест); 

 6)Оксана БАГНОВА – про звіт старост. 

   

 

 Міський голова                                                                                 Ігор ЧАЙКА 

 

 

Начальник відділу 

«Секретаріат міської ради»             Валентина ПРИВЕДЕНЕЦЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С П И С О К 

осіб, запрошених на сімнадцяту сесію міської  ради 

                             
  

Працівники виконавчого комітету міської ради: 

 

Лілія БАРНА – заступник начальника управління економічного розвитку та 

торгівлі виконавчого комітету міської ради; 

Вікторія ВАСІНОВИЧ – начальник відділу по управлінню майном виконавчого 

комітету міської ради; 

Богдан ДЯКІВ – заступник начальника фінансового управління виконавчого 

комітету міської ради; 

Віктор ЖИГАРЕВИЧ – заступник міського голови; 

Вадим ЛОГВІНОВ - начальник відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради; 

Наталія МАЛЕНИЦЬКА - заступник міського голови; 

Людмила МУРАЙ – начальник відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради; 

Геннадій КУПТІЙ – начальник юридичного відділу виконавчого комітету 

міської ради; 

Антоніна РОМАНЮК - заступник начальника відділу з питань діяльності 

правоохоронних органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи; 

 Софія САГАЛЬ - начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

Руслана СЕМЕРЕЙ - начальник відділу  внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю виконавчого комітету   міської ради; 

Ольга ЧАЙКА - начальник управління «Центр надання адміністративних 

послуг»  виконавчого комітету міської ради; 

Іван ЧУЛІПА – керуючий справами виконавчого комітету міської ради; 

Тарас ЯКОВЛЕВ – перший заступник міського голови.  

 

 

 

 

 

 

          

 



                     Список депутатів міської ради, відсутніх на сімнадцятій  

                                                сесії міської ради 

                                                                                                  27 січня  2022 року 

  

 

№п/п Прізвище, ім'я та по батькові         з якої причини 

1 Клімук В.В. в зв’язку з хворобою   

2 Мигуля О.П. без поважних причин 

3 Шворак Р.Г. без поважних причин 

4 Яцук Ж.В. в зв’язку з  хворобою 

 

  


