
ПРОТОКОЛ № 11 

засідання постійної комісії з питань житлово - комунального господарства, 

екології та благоустрою міста, комунального майна, промисловості, 

будівництва, транспорту, зв’язку, торговельного та побутового 

 обслуговування населення 

 

20 липня 2022 року 

 

м. Ковель        Початок: о 15.10 

         Закінчення; о 15.55 

 

Присутні члени комісії:  АЛЕКСАНДРУК Р.,    ПЕЧЕНЮК  М., СКОРОХОД С.,   

ТКАЧУК В., ШВОРАК Р. 

 

Відсутні члени комісії: ВАЦЬ М., ДЯКІВ А.,  ПАШКЕВИЧ С.,  РИМАРЧУК В.     

 

Запрошені: 

БАГНОВА О. – секретар міської ради; 

ВАВРИЩУК А. – головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради; 

ДУДКА С. - начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради; 

КОЗАКЕВИЧ О. -  головний спеціаліст 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; 

САЧУК Т. - начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради. 

 

Присутня на засіданні Гусласька О.П. -  заявник. 

 

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. 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. 



           3.(6). 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 головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та 

екологічної безпеки виконавчого комітету міської ради Оксана КОЗАКЕВИЧ. 

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

          1) Про дозвіл на  внесення змін до детального плану території кварталу 

індивідуальної житлової забудови в районі вулиць Церковна-Макаренка-Князя 

Романа-Холмська-М. Левицького в м. Ковелі.  

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

          2)Про дозвіл на внесення змін до детального плану території розміщення 

кварталу житлової забудови на вулиці Володимира Кияна  в місті  Ковелі. 
Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

          3)Про дозвіл на розроблення детального плану території реконструкції 

забудови на вулиці Смирнова, 2 в місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

4) Про дозвіл на внесення змін до детального плану території 

реконструкції забудови на вулиці Театральній, 13 в місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

5)Про затвердження детального плану території розміщення 

автомобільної стоянки на вулиці Варшавській. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

6)Про затвердження змін до детального плану території розташування 

кварталу індивідуальної житлової забудови в районі вулиці Волі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

7) Про затвердження детального плану території реконструкції забудови 

на вулиці Кривенького, 35. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

8) Про затвердження детального плану території реконструкції забудови 

на вулиці Театральній, 23. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

9)Про дозвіл на розроблення детального плану території розміщення 

багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими об’єктами 

громадського призначення на бульварі Лесі Українки (район готелю «Лісова 

пісня»). 



Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

10) Про дозвіл на  розроблення детального плану території на території  

Ковельської територіальної громади за межами села Городилець. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

          5.(19).Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Ковеля» 

(посмертно). 

Доповідає начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради Тетяна 

САЧУК. 

6.(23). Про внесення змін до рішення  міської ради від 22.04.2021р. № 

8/144  «Про реорганізацію комунальних підприємств шляхом приєднання». 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово- 

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

7. Інформація про будівництво, реконструкцію та утримання котелень, 

теплових мереж і мереж гарячого водопостачання. 

Інформує начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

8. Різне. 

 

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» - 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 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» - 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. 

 

          СЛУХАЛИ: 2. 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: 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: 3.(6). 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 головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та 

екологічної безпеки виконавчого комітету міської ради Оксана КОЗАКЕВИЧ. 

ВИСТУПИЛИ члени постійної комісії: Руслан АЛЕКСАНДРУК, Роман 

ШВОРАК. 

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: 4.(10.1). Про дозвіл на  внесення змін до детального плану 

території кварталу індивідуальної житлової забудови в районі вулиць 

Церковна-Макаренка-Князя Романа-Холмська-М. Левицького в м. Ковелі.  

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ВИСТУПИЛИ члени постійної комісії: Микола ПЕЧЕНЮК, Сергій 

СКОРОХОД. 

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.(10.2).Про дозвіл на внесення змін до детального плану 

території розміщення кварталу житлової забудови на вулиці Володимира Кияна  

в місті  Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ВИСТУПИЛИ члени постійної комісії: Руслан АЛЕКСАНДРУК, Микола 

ПЕЧЕНЮК, голова постійної комісії Вадим ТКАЧУК, член постійної комісії 

Роман ШВОРАК. 

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.(10.3).Про дозвіл на розроблення детального плану 

території реконструкції забудови на вулиці Смирнова, 2 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: 7.(10.4). Про дозвіл на внесення змін до детального плану 

території реконструкції забудови на вулиці Театральній, 13 в місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ВИСТУПИЛИ члени постійної комісії: Сергій СКОРОХОД, Микола 

ПЕЧЕНЮК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію  не підтримано. 

ВИРІШИЛИ: на розгляд сесії. 

 

СЛУХАЛИ: 8.(10.5).Про затвердження детального плану території 

розміщення автомобільної стоянки на вулиці Варшавській. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ВИСТУПИЛИ: член постійної комісії Микола ПЕЧЕНЮК, голова 

постійної комісії Вадим ТКАЧУК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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



Пропозицію  не підтримано. 

ВИРІШИЛИ: на розгляд сесії. 

 

СЛУХАЛИ: 9.(10.6).Про затвердження змін до детального плану 

території розташування кварталу індивідуальної житлової забудови в районі 

вулиці Волі. 

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.(10.7). Про затвердження детального плану території 

реконструкції забудови на вулиці Кривенького, 35. 

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: 11.(10.8). Про затвердження детального плану території 

реконструкції забудови на вулиці Театральній, 23. 

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.(10.9).Про дозвіл на розроблення детального плану 

території розміщення багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-

прибудованими об’єктами громадського призначення на бульварі Лесі 

Українки (район готелю «Лісова пісня»). 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ВИСТУПИЛИ члени постійної комісії: Микола ПЕЧЕНЮК, Сергій 

СКОРОХОД, голова постійної комісії Вадим ТКАЧУК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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



Пропозицію не підтримано. 

ВИРІШИЛИ: на розгляд сесії. 

 

СЛУХАЛИ: 13.(10.10).Про дозвіл на  розроблення детального плану 

території на території  Ковельської територіальної громади за межами села 

Городилець. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ВИСТУПИВ член постійної комісії Микола ПЕЧЕНЮК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію  не підтримано. 

ВИРІШИЛИ: на розгляд сесії. 

 

           СЛУХАЛИ: 14.(19). Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Ковеля» (посмертно). 

Доповідає начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради Тетяна 

САЧУК. 

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.(23). Про внесення змін до рішення  міської ради від 

22.04.2021р. № 8/144  «Про реорганізацію комунальних підприємств шляхом 

приєднання». 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово- 

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії зняти з розгляду порядку денного проєкт 

рішення з даного питання для доопрацювання. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії зняти з розгляду порядку денного проєкт 

рішення з даного питання для доопрацювання. 

 

СЛУХАЛИ: 16.(7). Інформація про будівництво, реконструкцію та 

утримання котелень, теплових мереж і мереж гарячого водопостачання. 

Інформує начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома. 



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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. /Текст інформації 

додається до протоколу/. 

 

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» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано.      

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                           Вадим ТКАЧУК                                                                                                       

 

Вела протокол  

головний спеціаліст відділу  

«Секретаріат міської ради»                                              Наталія ПОЛІЩУК                  


