
ПРОТОКОЛ  №  

засідання постійної комісії міської ради 

з питань регулювання земельних відносин, містобудування, планування та 

розвитку території об’єднаної громади, утворення та функціонування 

старостинських округів, сільського господарства, природокористування та 

використання надр 
 

20 червня 2022 року 

 

м. Ковель         Початок: о 14.27 

          Закінчення: о 14.46 

 

Присутні члени комісії: ЗАЙЦЕВА М., МИГУЛЯ О., СЕМЕНЮК П., 

СЕНИК Н. 
 

Відсутні: ВАСКОВЕЦЬ Л., ДРУЖИНОВИЧ С.,  ОКСЕНТЮК П. 

 

Запрошені: 

ЖИГАРЕВИЧ В. – заступник міського голови; 

ЛОГВІНОВ В. - начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради; 

ПРИСТУПЧУК М. – завідувач сектору планування та контролю за забудовою 

міста виконавчого комітету міської ради. 

 

Головуючий на засіданні – голова постійної комісії  Павло СЕМЕНЮК. 
  
 ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

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

регулювання земельних відносин, містобудування, планування та розвитку 

території об’єднаної громади, утворення та функціонування старостинських 

округів, сільського господарства, природокористування та використання надр. 

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

1) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі на новий строк гр. Власюку М.І. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

2) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі на новий строк гр. Романчуку М.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

3) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі на новий строк гр. Радчук О.М. 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

4) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі на новий строк гр. Степуку Д.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

5) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договорів  оренди землі на новий строк гр. Приступі С.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

6) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договорів  оренди землі на новий строк по вул. Незалежності. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

7) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору   

оренди землі для городництва на новий строк гр. Рабомизо В.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

8)Про заміну сторони договорів оренди земельних ділянок по вул. 

Незалежності. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

9)Про  внесення змін до рішення міської ради від  27.01.2022р. № 17/84. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

10)Про підготовку матеріалів для продажу земельних ділянок шляхом 

аукціону. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

11)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі на новий строк гр. Марчуку С.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

12)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі на новий строк гр. Васильчуку О.С. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

13)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі для городництва на новий строк по вул. 

Драгоманова,13. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 



14)Про припинення права користування земельною ділянкою по вул. 

Незалежності, 74. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

15) Про  розгляд заяви гр. Рубахи С.Р. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

16) Про затвердження документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель та передачі земельної ділянки в оренду СТОВ «Білинське». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

17) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель та передачі земельної ділянки в оренду Фермерському 

господарству «Поліський колос». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

18) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель та передачі земельної ділянки в оренду Фермерському 

господарству «Поліський колос». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

19)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі на новий строк ПП «Флорентес». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

20) Про затвердження технічних  документацій з нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів  с.Заріччя, с.Воля, с.Лапні, с.Любче.  

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

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

1) Про дозвіл на  розроблення детального плану території розміщення 

мийки самообслуговування легкових автомобілів на вулиці Заводській, 23-Д. 

Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

виконавчого комітету міської ради Марія ПРИСТУПЧУК. 

2)Про дозвіл на  розроблення детального плану території на вулиці 

Центральній, 2А в селі Воля Ковельська.  

 Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

виконавчого комітету міської ради Марія ПРИСТУПЧУК. 

3) Про дозвіл на  розроблення детального плану території розміщення 

торгового закладу на вулиці Шевченка в селі Колодниця. 

Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

виконавчого комітету міської ради Марія ПРИСТУПЧУК. 



4) Про  затвердження детального плану території розміщення складських 

приміщень на вулиці Брестській, 137. 

Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

виконавчого комітету міської ради Марія ПРИСТУПЧУК. 

5)Про затвердження детального плану території розміщення 

індивідуального житлового будинку, господарських будівель та споруд  на 

вулиці Княгині Ольги (біля житлових будинків №4 та №4-А). 

Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

виконавчого комітету міської ради Марія ПРИСТУПЧУК. 

6) Про  затвердження детального плану території реконструкції забудови 

на вулиці Незалежності, 69-А. 

Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

виконавчого комітету міської ради Марія ПРИСТУПЧУК. 

7)Про затвердження детального плану території розміщення цеху 

розпилювання деревини за межами населеного пункту села Тойкут.  

Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

виконавчого комітету міської ради Марія ПРИСТУПЧУК. 

8)Про дозвіл на  розроблення детального плану території  на вулиці 

Брестській, 137 в місті Ковелі. 

Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

виконавчого комітету міської ради Марія ПРИСТУПЧУК. 

 9) Про дозвіл на  розроблення детального плану території розширення 

кладовища в селі Зелена.  

Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

виконавчого комітету міської ради Марія ПРИСТУПЧУК. 

4. Різне. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ  голови постійної комісії міської ради Павла СЕМЕНЮКА 

розпочати роботу постійної комісії міської ради. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано. 
 

Розгляд питань порядку денного: 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про порядок денний засідання постійної комісії міської 

ради з питань регулювання земельних відносин, містобудування, планування та 

розвитку території об’єднаної громади, утворення та функціонування 

старостинських округів, сільського господарства, природокористування та 

використання надр. 

 Доповідає голова постійної комісії Павло СЕМЕНЮК.   

 

ПРОПОЗИЦІЯ: порядок денний засідання постійної комісії міської ради 

затвердити в цілому. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 



Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: порядок денний засідання постійної комісії міської ради 

затвердити в цілому. 

 

СЛУХАЛИ: 2.(9.1). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Власюку М.І. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 3.(9.2). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Романчуку М.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 4.(9.3). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Радчук О.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 5.(9.4). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Степуку Д.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 



СЛУХАЛИ: 6.(9.5). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договорів  оренди землі на новий строк гр. Приступі С.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 7.(9.6). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договорів  оренди землі на новий строк по вул. Незалежності. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 8.(9.7). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору оренди землі для городництва на новий строк гр. 

Рабомизо В.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 9.(9.8). Про заміну сторони договорів оренди земельних 

ділянок по вул. Незалежності. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 10.(9.9). Про  внесення змін до рішення міської ради від  

27.01.2022р. № 17/84. 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 11.(9.10). Про підготовку матеріалів для продажу земельних 

ділянок шляхом аукціону. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 12.(9.11). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору оренди землі на новий строк гр. Марчуку С.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 13.(9.12). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору оренди землі на новий строк гр. Васильчуку О.С. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 14.(9.13). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі для городництва на новий строк по вул. 

Драгоманова,13. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 



ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 15.(9.14). Про припинення права користування земельною 

ділянкою по вул. Незалежності, 74. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 16.(9.15). Про  розгляд заяви гр. Рубахи С.Р. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 17.(9.16). Про затвердження документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель та передачі земельної ділянки в оренду СТОВ 

«Білинське». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 18.(9.17). Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель та передачі земельної ділянки в 

оренду Фермерському господарству «Поліський колос». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 



Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 19.(9.18). Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель та передачі земельної ділянки в 

оренду Фермерському господарству «Поліський колос». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 20.(9.19). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору оренди землі на новий строк ПП «Флорентес». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

  

СЛУХАЛИ: 21.(9.20). Про затвердження технічних  документацій з 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів  с.Заріччя, с.Воля, 

с.Лапні, с.Любче.  

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного сесії, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії включити до порядку денного сесії, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 22.(10.1). Про дозвіл на  розроблення детального плану 

території розміщення мийки самообслуговування легкових автомобілів на 

вулиці Заводській, 23-Д. 

Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

виконавчого комітету міської ради Марія ПРИСТУПЧУК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 



Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 23.(10.2). Про дозвіл на  розроблення детального плану 

території на вулиці Центральній, 2А в селі Воля Ковельська.  

Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

виконавчого комітету міської ради Марія ПРИСТУПЧУК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 24.(10.3). Про дозвіл на  розроблення детального плану 

території розміщення торгового закладу на вулиці Шевченка в селі Колодниця. 

Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

виконавчого комітету міської ради Марія ПРИСТУПЧУК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 25.(10.4). Про  затвердження детального плану території 

розміщення складських приміщень на вулиці Брестській, 137. 

Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

виконавчого комітету міської ради Марія ПРИСТУПЧУК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 26.(10.5). Про затвердження детального плану території 

розміщення індивідуального житлового будинку, господарських будівель та 

споруд  на вулиці Княгині Ольги (біля житлових будинків №4 та №4-А). 

Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

виконавчого комітету міської ради Марія ПРИСТУПЧУК. 

ПРОПОЗИЦІЯ завідувача сектору планування та контролю за забудовою міста 

виконавчого комітету міської ради Марії ПРИСТУПЧУК: пункт 1 проєкту 

рішення викласти в редакції: 1. Унести зміни до рішення міської ради від 

26.09.2019 року № 55/50 «Про дозвіл на розроблення детального плану 

території по вул. Княгині Ольги (біля будинків № 4 та № 4-А), а саме пункт 1 



викласти в такій редакції: «1. Дозволити розробити детальний план території 

розміщення індивідуального житлового будинку, господарських будівель та 

споруд на вул. Княгині Ольги в місті Ковелі Волинської області (біля житлових 

будинків № 4 та № 4-А)» та змінити нумерацію наступних пунктів, оновити 

схему. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання, 

враховуючи доповнення та оновлену схему. 

 

СЛУХАЛИ: 27.(10.6). Про  затвердження детального плану території 

реконструкції забудови на вулиці Незалежності, 69-А. 

Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

виконавчого комітету міської ради Марія ПРИСТУПЧУК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 28.(10.7). Про затвердження детального плану території 

розміщення цеху розпилювання деревини за межами населеного пункту села 

Тойкут.  

Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

виконавчого комітету міської ради Марія ПРИСТУПЧУК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання, з редакційною правкою. (Доповнити преамбулу після слів «…у 

приватній власності…»  словами «…та користуванні…»). 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання, 

з редакційно правкою.( Доповнити преамбулу після слів «…у приватній 

власності…»  словами «…та користуванні…»). 

 

СЛУХАЛИ: 29.(10.8). Про дозвіл на  розроблення детального плану 

території  на вулиці Брестській, 137 в місті Ковелі. 

Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

виконавчого комітету міської ради Марія ПРИСТУПЧУК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 



           СЛУХАЛИ: 30.(10.9). Про дозвіл на  розроблення детального плану 

території розширення кладовища в селі Зелена.  

Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

виконавчого комітету міської ради Марія ПРИСТУПЧУК. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ  голови постійної комісії Павла СЕМЕНЮКА завершити роботу 

постійної комісії. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

 
 

 

Голова постійної комісії                                                    Павло СЕМЕНЮК                                                            

 

Вела протокол 

головний спеціаліст відділу 

«Секретаріат міської ради»                                                     Наталія ПОЛІЩУК 

 

 


