
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 

 

28 червня 2022 року 

 

м. Ковель        Початок: о 09:30  

         Закінчення: о 09:40 

 

Присутні члени комісії: АЛЕКСАНДРУК Р., ДЯКІВ А., ВАЦЬ М., 

ПАШКЕВИЧ С., ПЕЧЕНЮК М., СКОРОХОД С., ТКАЧУК В., ШВОРАК Р. 

 

Відсутній РИМАРЧУК В. 

 

Запрошені: 

БАГНОВА О. – секретар міської ради; 

ВАСІНОВИЧ В. – начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради; 

ЛОГВІНОВ В. – начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради. 

 

Головуючий на засіданні – голова постійної комісії Вадим ТКАЧУК. 

 

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 голова постійної комісії Вадим ТКАЧУК. 

 2.(9.21). Про дозвіл на розроблення детального плану території 

розміщення логістичного центру в районі вулиці Брестської та надання дозволу 

на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

3.(23). Про надання згоди на безоплатне прийняття майна.  

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

4.(24). Про внесення змін до Програми комплексного озеленення та 

розвитку парків Ковельської територіальної громади на 2022-2024 роки «Зелене 

місто». 

          Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

 



ПРОПОЗИЦІЯ голови 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 Вадима ТКАЧУКА розпочати роботу 

постійної комісії. 

Голосували: «за» - 6,  «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 голова постійної комісії Вадим ТКАЧУК.  

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. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано.   

 

СЛУХАЛИ: 2.(9.21). Про дозвіл на розроблення детального плану 

території розміщення логістичного центру в районі вулиці Брестської та 

надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний та затвердити проєкт рішення з даного питання. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 1. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний та затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

На засідання постійної комісії прибули члени постійної комісії Станіслав 

ПАШКЕВИЧ та  Роман ШВОРАК. 

 

СЛУХАЛИ: 3.(23).  Про надання згоди на безоплатне прийняття майна.  

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний та затвердити проєкт рішення з даного питання. 

Голосували: «за» - 8, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 



ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний та затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 4.(24). Про внесення змін до Програми комплексного 

озеленення та розвитку парків Ковельської територіальної громади на 2022-

2024 роки «Зелене місто». 

          Доповідає секретар міської ради Оксана БАГНОВА. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний та затвердити проєкт рішення з даного питання. 

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утрималось» - 1. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний та затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ  голови постійної комісії з питань житлово - комунального 

господарства, екології та благоустрою міста, комунального майна, 

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

обслуговування населення Вадима ТКАЧУКА завершити роботу постійної 

комісії. 

Голосували: «за» - 8, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано.      

 

Голова постійної комісії                                                           Вадим ТКАЧУК                                                                 

 

Вела протокол  

головний спеціаліст відділу  

«Секретаріат міської ради»                                                   Юлія ПАШКЕВИЧ            


