
ПРОТОКОЛ № 

засідання постійної комісії з питань житлово - комунального господарства, 

екології та благоустрою міста, комунального майна, промисловості, 

будівництва, транспорту, зв’язку, торговельного та побутового обслуговування 

населення 

 

15 червня 2022 року 

 

м. Ковель        Початок о 15:10 

         Закінчення о 15:55 

 

Присутні члени комісії:  АЛЕКСАНДРУК Р., ДЯКІВ А., ПАШКЕВИЧ С.,    

ПЕЧЕНЮК М., РИМАРЧУК В. 

 

Відсутні члени комісії: ВАЦЬ М., ТКАЧУК В., СКОРОХОД С., ШВОРАК Р. 

 

Запрошені: 

БАГНОВА О. – секретар міської ради; 

ВАСІНОВИЧ В. – начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради; 

ДІДКОВСЬКИЙ Ю. -  начальник відділу з питань цивільного захисту та 

екологічної безпеки виконавчого комітету міської ради; 

ЖИГАРЕВИЧ В. – заступник міського голови; 

МУРАЙ Л. – начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради. 

ТРОЦЮК Л. – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради. 

 

Присутній на засіданні: 

ТОВСТИГА А. - завідувач адміністративно-господарської частини 

Ковельського МТМО. 

 

Головуюча на засіданні – секретар постійної комісії Альбіна ДЯКІВ. 

 

Порядок денний: 

   1.Про порядок денний засідання постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства, екології та благоустрою міста, комунального 

майна, промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, торговельного та 

побутового обслуговування населення. 

      Доповідає головуюча на засіданні постійної комісії Альбіна ДЯКІВ. 

          2.(6). Про  внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2021р. № 15/94 

“Про затвердження переліку об’єктів  комунальної власності Ковельської 

територіальної громади, що підлягають приватизації в 2022 році”. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

3.(7).Про затвердження розпорядження міського голови. 



Доповідає начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради Людмила ТРОЦЮК. 

4.(8). Про затвердження розпорядження міського голови. 

Доповідає начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради Людмила ТРОЦЮК. 

5.(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 начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

2)Про дозвіл на  розроблення детального плану території на вулиці 

Центральній, 2А в селі Воля Ковельська.  

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

3) Про дозвіл на  розроблення детального плану території розміщення 

торгового закладу на вулиці Шевченка в селі Колодниця. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

4) Про  затвердження детального плану території розміщення складських 

приміщень на вулиці Брестській, 137. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

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 начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

6) Про  затвердження детального плану території реконструкції забудови 

на вулиці Незалежності, 69-А. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

7)Про затвердження детального плану території розміщення цеху 

розпилювання деревини за межами населеного пункту села Тойкут.  

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

8)Про дозвіл на  розроблення детального плану території  на вулиці 

Брестській, 137 в місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

 9) Про дозвіл на  розроблення детального плану території розширення 

кладовища в селі Зелена.  

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

 6.(11). Про дозвіл на списання основних засобів. 



Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

7.(12). Про внесення змін до рішення міської ради від 22.03.2022 № 20/3 

“Про надання пільг з орендної плати за майно комунальної власності”. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

 8.(14). Про затвердження розпоряджень міського голови. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

9.(22). Про внесення змін до Комплексної місцевої програми захисту 

населення і територій Ковельської  міської територіальної громади від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2025 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 року № 2/16.  

Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій ДІДКОВСЬКИЙ. 

10. Різне. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ головуючої на засіданні постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, екології та благоустрою міста, 

комунального майна, промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, 

торговельного та побутового обслуговування населення Альбіни ДЯКІВ 

розпочати роботу постійної комісії. 

Голосували: «за» - 5,  «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

 

Розгляд питань порядку денного: 

 

          СЛУХАЛИ: 1. Про порядок денний засідання постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства, екології та благоустрою міста, 

комунального майна, промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, 

торговельного та побутового обслуговування населення. 

Доповідає головуюча на засіданні постійної комісії Альбіна ДЯКІВ.  

 

ПРОПОЗИЦІЯ: порядок денний засідання постійної комісії міської ради з 

питань  житлово-комунального господарства, екології та благоустрою міста, 

комунального майна, промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, 

торговельного та побутового обслуговування населення взяти за основу. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано.   

 

ПРОПОЗИЦІЯ начальника відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрія ДІДКОВСЬКОГО: питання 

порядку денного №9.(22) «Про внесення змін до Комплексної місцевої 

програми захисту населення і територій Ковельської  міської територіальної 

громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 



2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 року № 

2/16» заслухати перед питанням №2(6). 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано.   

 

ПРОПОЗИЦІЯ: порядок денний засідання постійної комісії міської ради з 

питань  житлово-комунального господарства, екології та благоустрою міста, 

комунального майна, промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, 

торговельного та побутового обслуговування населення затвердити в цілому, зі 

змінами. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано.   

ВИРІШИЛИ: порядок денний засідання постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, екології та благоустрою міста, 

комунального майна, промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, 

торговельного та побутового обслуговування населення затвердити в цілому, зі 

змінами. 

 

          СЛУХАЛИ: 2.(22). Про внесення змін до Комплексної місцевої програми 

захисту населення і територій Ковельської  міської територіальної громади від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2025 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 року № 2/16.  

Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій ДІДКОВСЬКИЙ. 

ВИСТУПИЛИ:  завідувач адміністративно-господарської частини Ковельського 

МТМО Андрій ТОВСТИГА, член постійної комісії  Руслан АЛЕКСАНДРУК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний та затвердити проєкт рішення з даного питання. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний та затвердити проєкт рішення  з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 3.(6). Про  внесення змін до рішення міської ради від 

25.11.2021р. № 15/94 “Про затвердження переліку об’єктів  комунальної 

власності Ковельської територіальної громади, що підлягають приватизації в 

2022 році”. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

ВИСТУПИЛИ члени постійної комісії: Руслан АЛЕКСАНДРУК, Микола 

ПЕЧЕНЮК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: члена постійної комісії Миколи ПЕЧЕНЮКА: виїхати на 

територію котельні по вул. Грушевського, 2, для подальшого прийняття 

рішення. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

 



СЛУХАЛИ: 4.(7).Про затвердження розпорядження міського голови. 

Доповідає начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради Людмила ТРОЦЮК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» -5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання.  

 

СЛУХАЛИ: 5.(8). Про затвердження розпорядження міського голови. 

Доповідає начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради Людмила ТРОЦЮК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 6.(10.1). Про дозвіл на  розроблення детального плану 

території розміщення мийки самообслуговування легкових автомобілів на 

вулиці Заводській, 23-Д. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 1. 

Пропозицію  не підтримано. 

ВИРІШИЛИ: на розгляд сесії. 

 

СЛУХАЛИ: 7.(10.2). Про дозвіл на  розроблення детального плану 

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

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 8.(10.3). Про дозвіл на  розроблення детального плану 

території розміщення торгового закладу на вулиці Шевченка в селі Колодниця. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 



Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 9.(10.4). Про  затвердження детального плану території 

розміщення складських приміщень на вулиці Брестській, 137. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 10.(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 начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ПРОПОЗИЦІЯ  начальника відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради Людмили МУРАЙ: 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» - 1. 

Пропозицію  не підтримано. 

ВИРІШИЛИ: на розгляд сесії. 

 

СЛУХАЛИ: 11.(10.6). Про  затвердження детального плану території 

реконструкції забудови на вулиці Незалежності, 69-А. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 



СЛУХАЛИ: 12.(10.7). Про затвердження детального плану території 

розміщення цеху розпилювання деревини за межами населеного пункту села 

Тойкут.  

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 1. 

Пропозицію не підтримано. 

ВИРІШИЛИ: на розгляд сесії. 

 

СЛУХАЛИ: 13.(10.8). Про дозвіл на  розроблення детального плану 

території  на вулиці Брестській, 137 в місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

           СЛУХАЛИ: 14.(10.9). Про дозвіл на  розроблення детального плану 

території розширення кладовища в селі Зелена.  

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 15.(11). Про дозвіл на списання основних засобів. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 16.(12) Про внесення змін до рішення міської ради від 

22.03.2022 № 20/3 “Про надання пільг з орендної плати за майно комунальної 

власності”. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 



ВИСТУПИЛИ члени постійної комісії: Альбіна ДЯКІВ, Станіслав 

ПАШКЕВИЧ, Микола ПЕЧЕНЮК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити оновлений проєкт рішення з 

даного питання. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити оновлений проєкт рішення з 

даного питання. 

 

          СЛУХАЛИ: 17.(14). Про затвердження розпоряджень міського голови. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ВИСТУПИВ член постійної комісії Станіслав ПАШКЕВИЧ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

        

Комісія виїхала на територію котельні по вул. Грушевського, 2. 

 

СЛУХАЛИ: 3.(6). Про внесення змін до рішення міської ради від 

25.11.2021р. № 15/94 “Про затвердження переліку об’єктів  комунальної 

власності Ковельської територіальної громади, що підлягають приватизації в 

2022 році”. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 1. 

Пропозицію  не підтримано. 

ВИРІШИЛИ: на розгляд сесії. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ  головуючої на засіданні постійної комісії з питань житлово - 

комунального господарства, екології та благоустрою міста, комунального 

майна, промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, торговельного та 

побутового обслуговування населення Альбіни ДЯКІВ завершити роботу 

постійної комісії. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано.      

 

Головуючої на засіданні постійної комісії                                 Альбіна   ДЯКІВ                                                                 

 

Вела протокол  

головний спеціаліст відділу  

«Секретаріат міської ради»                                                   Наталія ПОЛІЩУК                  


