
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 

 

 25  липня 2022 року 

 

 12.00 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. Іващик В.І. 

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

          2)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору   

оренди землі на новий строк гр. Борейку Р.А. 

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

          3)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору   

оренди землі на новий строк гр. Чорпіті  Г.Ф. 

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

          4)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору  

оренди землі на новий строк гр. Оніщук С.Д. 

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

          5)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору   

оренди землі для городництва на новий строк гр. Віннічуку М.Й. 

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

          6)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору   

оренди землі для городництва на новий строк гр. Вороніну М.М. 

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

          7) Про заміну сторони договорів оренди земельних ділянок.  



          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

          8) Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки ТОВ «ВДТ-К». 

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

 9) Про  внесення змін до рішення міської ради від  28.04.2022р. №21/101. 

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

         10)Про надання дозволу на розроблення технічної  документацій із 

землеустрою щодо інвентаризації земель гр. Демчуку Руслану Миколайовичу. 

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

          11)Про надання дозволу на розробку технічних документацій  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) гр. Лавренчук Валентині Сергіївні.   

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

          12)Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на 

земельну частку (пай) та виділення земельної частки (паю) в натурі (на 

місцевості) гр. Цегельнику Петру Степановичу. 

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

          13) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі для городництва на новий строк гр. Сачику А.В. 

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

          14) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється гр. Скулінець Наталії Леонідівні, 

в с .Білин, Ковельського району. 

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

15) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель та передачі земельних ділянок в оренду ФГ «Поліський 

колос». 

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

3.(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. 

          4.(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. 

5. Різне. 

 


