
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 

 

 17  червня 2022 року 

 

 09.00 год.                                                                                               Сесійний зал  
 

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. 

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 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. 

4. Різне. 

 

  


