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Рішення міської ради: 
 

Про затвердження порядку денного двадцять 

п’ятої сесії міської ради восьмого скликання                         ......  

     

Про внесення змін і доповнень до рішення  

міської ради від 23.12.2021 року №16/20   

“Про затвердження   програми профілактики  

правопорушень і злочинів на 2022-2024 роки”    …… 

 

Про внесення змін до Програми соціального  

захисту окремих категорій мешканців Ковельської  

територіальної громади на 2022 рік      ……  

 

Про внесення змін до рішення міської ради  

від 23.12. 2021 № 16/9  “Про Програму розвитку  

місцевого самоврядування  у Ковельській  

територіальній громаді на 2022 -2024 роки”    …… 

 

Про внесення змін до рішення міської ради  

від 23.12.2021р. № 16/7 “Про бюджет Ковельської  

міської територіальної громади на 2022 рік ”    …… 

 

Про дозвіл на списання основних засобів     ……  

 

Про надання згоди  на безоплатну передачу майна    …… 

 

Про затвердження розпоряджень міського голови   ……  

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договору  оренди землі для городництва  

на новий строк по вул. Гоголя, 5      …… 

 



Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договору  оренди землі для городництва  

на новий строк гр. Гашук О.П.      …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договору  оренди землі для городництва  

на новий строк гр. Лавринюк Є.С.      …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договору  оренди землі для городництва  

на новий строк гр. Нечипорук З.П.      …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договору  оренди землі для городництва  

на новий строк гр. Островській Т.Ф.     …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договору  оренди землі для городництва 

на новий строк гр. Познякевич В.В.     …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договору  оренди землі для городництва 

на новий строк гр. Сидорчуку В.М.      …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договору  оренди землі для городництва  

на новий строк гр. Оніщуку В.Д.      …… 

 

Про заміну сторони договору оренди земельної ділянки  

по вул. Незалежності (район кафе «Українські страви»)  …… 

 

Про заміну сторони договору оренди земельної  

ділянки по вул. Незалежності, 15      …… 

 

Про заміну сторони договорів оренди земельних  

ділянок          …… 

  

Про  надання дозволу на  складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для будівництва індивідуального гаража  

гр. Пчоліній С.Р.         …… 

 



Про надання дозволу ВКПП «Агропромтехцентр» на  

проведення інвентаризації земельної ділянки  

в с. Тойкут          ……  

 

Про  внесення змін до рішення міської ради  

від 27.08.2020р.  №70/68       …… 

 

Про  внесення змін до рішення міської ради  

від  22.04.2021р. № 8/43       …… 

 

Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо  

відведення  земельних ділянок, цільове призначення  

яких змінюється гр. Оксентюк Ірині Валеріївні  

в с.Городилець          …… 

 

Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо  

відведення  земельної ділянки, цільове призначення  

якої змінюється гр. Жвавінському Володимиру  

Миколайовичу, в с.Воля-Ковельська, Ковельського  

Району          ……  

 

Про затвердження проєкту землеустрою та надання  

земельних ділянок в постійне користування Управлінню  

капітального будівництва та житлово-комунального  

господарства виконавчого комітету Ковельської  

міської ради         …… 

 

Про затвердження технічної документації із  

землеустрою щодо поділу земельної ділянки РЖКП-1  

на вул. Володимирська, 3 та надання згоди на  

укладання договору суперфіцію      ……  

 

Про затвердження технічних документацій із  

землеустрою на земельну частку (пай) та виділення  

 земельної частки (паю) в натурі (на місцевості)  

гр. Василюку Василю Петровичу      ……  

 

Про  переоформлення права користування земельними  

ділянками          ……  

 

Про  внесення змін до рішення Ружинської сільської 

 ради від 23.10.2020 №38/5-2.34      …… 



Про  затвердження детального плану території  

реконструкції забудови на вулиці Грушевського, 100   …… 

 

Про  затвердження детального плану території  

розміщення житлового будинку, господарських будівель  

та споруд на вулиці Веселій в селі Доротище    ……  

 

Про  затвердження детального плану території  

розміщення торгово-офісної будівлі на провулку   

Володимира Кияна, 9        …… 

 

Про внесення змін до рішення   міської ради  

від 28. 04. 2022  № 21/116  “Про дозвіл на   

розроблення детального плану території по вулиці  

Грушевського, 41 в місті Ковелі”      …… 

 

Про внесення змін до рішення міської ради  

від 28.10.2021 № 14/193  “Про затвердження  

Положення про присвоєння звання “Почесний  

громадянин міста Ковеля”       …… 

 

Про затвердження Правил утримання домашніх  

тварин у населених пунктах Ковельської  

територіальної громади        …… 

 

Про збільшення розміру статутного капіталу та  

затвердження  Статуту ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ  

МЕРЕЖ „КОВЕЛЬТЕПЛО“       …… 

 

Дані про поіменну реєстрацію присутніх  на   

двадцять п’ятій  сесії депутатів                                             ......  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Протоколи відкритого поіменного 

голосування — документи                  ......                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
D-R диски 
                                                             

 

 

 

 

 



                                                                  

КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

45000, м. Ковель, вул. Незалежності,73, тел. (03352), 61 700, факс 61 702 

E-mail: info@kovelrada.gov.ua 

Код ЄДРПОУ 21735504                                            

                                                

 

ПРОТОКОЛ 

 двадцять  п’ятої сесії міської ради  № __ 

 

          

м. Ковель        30 серпня 2022 року 

    

         Початок: о 10.00 

                        Закінчення: об 11.40 

Всього обрано депутатів – 38 чоловік 

 

Присутні на сесії -36 чол.      

Відсутні - 12 чол. (список додається) 

  

Головуючий на засіданні – міський голова Ігор ЧАЙКА. 

 

Секретаріат міської ради: Валентина ПРИВЕДЕНЕЦЬ, начальник відділу 

«Секретаріат міської ради»; Геннадій КУПТІЙ, начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету міської ради; Дмитро СКОК, начальник відділу 

програмно-комп'ютерного забезпечення виконавчого комітету міської ради.                                       

 

Порядок денний: 

1.Про затвердження порядку денного двадцять п’ятої сесії міської ради 

восьмого скликання. 

Доповідає міський голова Ігор ЧАЙКА. 

           2. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.2021 

року №16/20  “Про затвердження   програми профілактики правопорушень і 

злочинів на 2022-2024 роки”. 

 Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних орга-

нів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської 

ради  Валерій МАЦЮК. 

3.Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих категорій 

мешканців Ковельської територіальної громади на 2022 рік. 

Доповідає заступник начальника управління соціального захисту насе-

лення виконавчого комітету міської ради Світлана Созонік. 



     4. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12. 2021 № 16/9  

“Про Програму розвитку місцевого самоврядування  у Ковельській територіа-

льній громаді на 2022 -2024 роки”. 

Доповідає начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради Тетяна 

САЧУК. 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021р. № 16/7 

“Про бюджет Ковельської міської територіальної громади на 2022 рік ”. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету місь-

кої ради Валентина РОМАНЧУК. 

           6. Про дозвіл на списання основних засобів. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної влас-

ності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

7. Про надання згоди  на безоплатну передачу майна. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної влас-

ності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

8. Про затвердження розпоряджень міського голови. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної влас-

ності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

9. Питання щодо регулювання земельних відносин: 

          1) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) догово-

ру  оренди землі для городництва на новий строк по вул. Гоголя, 5. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

          2) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) догово-

ру  оренди землі для городництва на новий строк гр. Гашук О.П. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

          3) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) догово-

ру  оренди землі для городництва на новий строк гр. Лавринюк Є.С. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

          4) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) догово-

ру  оренди землі для городництва на новий строк гр. Нечипорук З.П. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

          5) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) догово-

ру  оренди землі для городництва на новий строк гр. Островській Т.Ф. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

          6) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) догово-

ру  оренди землі для городництва на новий строк гр. Познякевич В.В. 



          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

          7) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) догово-

ру  оренди землі для городництва на новий строк гр. Сидорчуку В.М. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

          8) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) догово-

ру  оренди землі для городництва на новий строк гр. Оніщуку В.Д. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

         9)Про заміну сторони договору оренди земельної ділянки по вул. Неза-

лежності (район кафе «Українські страви»). 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

         10) Про заміну сторони договору оренди земельної ділянки по вул. Неза-

лежності, 15. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

          11) Про заміну сторони договорів оренди земельних ділянок.   

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

          12) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо від-

ведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража гр. Пчолі-

ній С.Р. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

          13) Про надання дозволу ВКПП «Агропромтехцентр» на проведення ін-

вентаризації земельної ділянки в с.Тойкут. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

          14) Про  внесення змін до рішення міської ради від 27.08.2020р.  №70/68. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

15) Про  внесення змін до рішення міської ради від  22.04.2021р. № 8/43. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

16) Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо відведення  земельних 

ділянок, цільове призначення яких змінюється гр. Оксентюк Ірині Валеріївні  в 

с.Городилець. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 



17) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється гр. Жвавінському Володимиру 

Миколайовичу, в с.Воля-Ковельська, Ковельського району. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

18) Про затвердження проєкту землеустрою та надання земельних діля-

нок в постійне користування Управлінню капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

19) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки РЖКП-1 на вул. Володимирська, 3 та надання згоди на укла-

дання договору суперфіцію. 

        Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

20) Про затвердження технічних документацій із землеустрою на земель-

ну частку (пай) та виділення  земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) гр. 

Василюку Василю Петровичу. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

21) Про продаж у приватну власність земельної ділянки ТзОВ «Візавто» . 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

22) Про  переоформлення права користування земельними ділянками. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

23) Про  внесення змін до рішення Ружинської сільської ради від 

23.10.2020 №38/5-2.34. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

10. Питання щодо розроблення містобудівної документації: 

          1) 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. 

          2)Про  затвердження детального плану території розміщення автомобіль-

ної стоянки на вулиці Варшавській. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

           4) Про  затвердження детального плану території реконструкції забудови 

на вулиці Грушевського, 100. 



Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

5) Про  затвердження детального плану території розміщення житлового 

будинку, господарських будівель та споруд на вулиці Веселій в селі Доротище. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

6) Про  затвердження детального плану території розміщення торгово-

офісної будівлі на провулку  Володимира Кияна, 9. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

 7) Про внесення змін до рішення   міської ради від 28. 04. 2022  № 21/116  

“Про дозвіл на  розроблення детального плану території по вулиці Грушевсько-

го, 41 в місті Ковелі”. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

8) Про  затвердження детального плану території для розміщення індиві-

дуальної житлової забудови по вул. Шевченка в с. Колодниця. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

 11. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.10.2021 № 14/193  

“Про затвердження Положення про присвоєння звання “Почесний громадянин 

міста Ковеля”. 

Доповідає начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради Тетяна 

САЧУК. 

12.Про позбавлення Булгакова Василя Івановича, Калініна Анатолія Гри-

горовича, Корпачова Миколу Івановича, Кубатко Івана Федоровича, Наумову 

Ганну Іванівну, Савельєва Макара Аврамовича, Стрекова Олександра Олексі-

йовича, Мурадова Карима Тагановича, Федорова Олексія Федоровича         зван-

ня «Почесний громадянин    міста Ковеля». 

Доповідає голова фракції ВО «Свобода» Валерій ЧЕРНЯКОВ. 

 13. Про затвердження Правил утримання домашніх тварин у населених 

пунктах Ковельської територіальної громади. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій ДУД-

КА. 

14. Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження  Статуту 

ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ „КОВЕЛЬТЕПЛО“. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій ДУД-

КА. 

 

15.  Різне. 



   

           Оголошення депутатських звернень, запитів, запитань: 
 

Депутат Галина СТАСЮК – про надання інформації щодо законності 

встановлення кіоску у сквері біля клубу «Кіно», а саме біля відділення Нової 

пошти №2 по вул. Театральна,18. 

Депутат Валерій ЧЕРНЯКОВ – запит, адресований міському голові Ігорю 

ЧАЙЦІ, про надання копій документів, що стосуються внесення змін до деталь-

ного плану території розташування кварталу індивідуальної забудови в районі 

вулиці Воля в м. Ковелі./Запит підтримано. Прокол відкритого поіменного голо-

сування і рішення міської ради №25/38 додаються/. 

Депутат Валерій ЧЕРНЯКОВ – звернення, адресоване міському голові 

Ігорю ЧАЙЦІ, про надання інформації на наступну сесію міської ради про ут-

римання міських кладовищ та фінансового звіту за останніх пів року. 

Депутат Валерій ЧЕРНЯКОВ – звернення, адресоване міському голові 

Ігорю ЧАЙЦІ, про надання інформації щодо отриманих заробітних плат, премій 

і матеріальних допомог членів виконкому, керівників відділів Ковельської місь-

кої ради та міського голови з 01.01.2022 року по даний час. 

Депутат Валерій ЧЕРНЯКОВ – звернення, адресоване міському голові 

Ігорю ЧАЙЦІ, про надання інформації щодо проведення службового розсліду-

вання, в зв’язку з оприлюдненням інформації 29.06.2022 року про можливу під-

робку листів від військової частини А7404. 

Депутат  Олег УНІГА – про надання інформації в розділі «Різне» щодо ро-

зчистки русла річки Турія. 

Депутат Руслан АЛЕКСАНДРУК – звернення, адресоване міському голові 

Ігорю ЧАЙЦІ, про відновлення курсування поїзда сполученням «Ковель – Чер-

нівці». 

Депутат Микола ПЕЧЕНЮК – про надання інформації  щодо використан-

ня коштів по стадіону «Локомотив». 

 

    Розгляд питань порядку денного: 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження порядку денного двадцять п’ятої сесії міської 

ради восьмого скликання доповів міський голова Ігор ЧАЙКА. 

ВИСТУПИЛИ  депутати міської ради: Андрій МІЛІНЧУК, Валерій 

ЧЕРНЯКОВ, начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ, депутати міської ради: Микола 

ПЕЧЕНЮК, Валерій ПЕЧЕНЮК. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти  в цілому, враховуючи  зміни. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 25/1 

– додаються/. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 

23.12.2021 року №16/20  “Про затвердження   програми профілактики 

правопорушень і злочинів на 2022-2024 роки”. 



 Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних орга-

нів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської 

ради  Валерій МАЦЮК. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти за основу і в цілому з редакційними правками. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 25/2  

-   додаються/.                           

 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих 

категорій мешканців Ковельської територіальної громади на 2022 рік. 

 Доповідає начальник управління соціального захисту населення вико-

навчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 25/3   

-   додаються/. 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12. 2021 № 

16/9  “Про Програму розвитку місцевого самоврядування  у Ковельській 

територіальній громаді на 2022 -2024 роки”. 

Доповідає начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради Тетяна 

САЧУК. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 25/4 

-   додаються/. 

 

 СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021р. № 

16/7 “Про бюджет Ковельської міської територіальної громади на 2022 рік ”. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету місь-

кої ради Валентина РОМАНЧУК. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти, враховуючи доповнення. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 25/5 

-   додаються/.                

 

СЛУХАЛИ: 6.1. Про дозвіл на списання основних засобів. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної влас-

ності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і цілому в оновленому варіанті. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 25/6 

-   додаються/. 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про надання згоди  на безоплатну передачу майна. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної влас-

ності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і цілому з редакційною правкою. 



/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 25/7 

-   додаються/. 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження розпоряджень міського голови. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної влас-

ності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 25/8 

-   додаються/. 

 

СЛУХАЛИ:9.(9.1). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі для городництва на новий строк по вул. 

Гоголя, 5. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 25/9 -   

додаються/.      

  

СЛУХАЛИ:10.(9.2). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі для городництва на новий строк гр. Гашук 

О.П. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 25/10 

-   додаються/.       

 

СЛУХАЛИ:11.(9.3). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі для городництва на новий строк гр. 

Лавринюк Є.С. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 25/11 

-   додаються/.    

  

СЛУХАЛИ:12.(9.4). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі для городництва на новий строк гр. 

Нечипорук З.П. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 25/12 

-   додаються/.                  



 

СЛУХАЛИ:13.(9.5). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі для городництва на новий строк гр. 

Островській Т.Ф. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 25/13 

-   додаються/.                      

 

СЛУХАЛИ:14.(9.6). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі для городництва на новий строк гр. 

Познякевич В.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.   

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 25/14 

-   додаються/.                                

 

СЛУХАЛИ:15.(9.7). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі для городництва на новий строк гр. 

Сидорчуку В.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.   

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 25/15 

-   додаються/.                                

 

СЛУХАЛИ:16.(9.8). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі для городництва на новий строк гр. 

Оніщуку В.Д. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.       

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 25/16 

-   додаються/.                                

  

СЛУХАЛИ:17.(9.9). Про заміну сторони договору оренди земельної ділянки по 

вул. Незалежності (район кафе «Українські страви»). 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.          

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 25/17 

-   додаються/.      

 



СЛУХАЛИ: 18.(9.10). Про заміну сторони договору оренди земельної ділянки 

по вул. Незалежності, 15. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.              

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 25/18 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 19.(9.11). Про заміну сторони договорів оренди земельних ділянок. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.                  

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 25/19 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 20.(9.12). Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража гр. 

Пчоліній С.Р. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.                  

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 25/20 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 21.(9.13). Про надання дозволу ВКПП «Агропромтехцентр» на 

проведення інвентаризації земельної ділянки в с.Тойкут. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.                  

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 25/21 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 22.(9.14). Про  внесення змін до рішення міської ради від 

27.08.2020р.  №70/68. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.                  

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 25/22 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 23.(9.15). Про  внесення змін до рішення міської ради від  

22.04.2021р. № 8/43. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.                  

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 



/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 25/23 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 24.(9.16). Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо 

відведення  земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється гр. 

Оксентюк Ірині Валеріївні  в с.Городилець. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.                  

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 25/24 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 25.(9.17). Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється гр. 

Жвавінському Володимиру Миколайовичу, в с.Воля-Ковельська, Ковельського 

району. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.                  

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 25/25 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 26.(9.18). Про затвердження проєкту землеустрою та надання 

земельних ділянок в постійне користування Управлінню капітального 

будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Ковельської міської ради. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.                  

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 25/26 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 27.(9.19). Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки РЖКП-1 на вул. Володимирська, 3 та надання 

згоди на укладання договору суперфіцію. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.                  

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 25/27 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 28.(9.20). Про затвердження технічних документацій із 

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

натурі (на місцевості) гр. Василюку Василю Петровичу. 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.                  

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 25/28 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 29.(9.21). Про продаж у приватну власність земельної ділянки 

ТзОВ «Візавто». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.                  

ВИСТУПИВ депутат міської ради Валерій ЧЕРНЯКОВ.                

ВИРІШИЛИ: Рішення   не прийнято. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  додається/.      

 

ПРОПОЗИЦІЯ депутата міської ради Вадима КЛІМУКА: повернутися до 

голосування за проєкт рішення №9.21 «Про продаж у приватну власність 

земельної ділянки ТзОВ «Візавто». 

  /Протокол відкритого поіменного голосування   додається/.    

 

СЛУХАЛИ: 29.(9.21). Про продаж у приватну власність земельної ділянки 

ТзОВ «Візавто». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.                  

ВИРІШИЛИ: Рішення   не прийнято. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  додається/.     
  
 СЛУХАЛИ: 30.(9.22). Про  переоформлення права користування земельними 

ділянками. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.   

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти, враховуючи зміни. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 

25/29 -   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 31.(9.23). Про  внесення змін до рішення Ружинської сільської ради 

від 23.10.2020 №38/5-2.34. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ.                  

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 25/30 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 32.(10.1). Про дозвіл на  розроблення детального плану території 

на території  Ковельської територіальної громади за межами села Городилець.  

Про дозвіл на  внесення змін до детального плану території кварталу.  



Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ВИСТУПИВ депутати міської ради Валерій ЧЕРНЯКОВ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  не прийнято. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  додається/.                   

 

СЛУХАЛИ:33.(10.2). Про  затвердження детального плану території 

розміщення автомобільної стоянки на вулиці Варшавській. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ВИСТУПИЛИ депутати міської ради: Валерій ЧЕРНЯКОВ, Микола ПЕЧЕ-

НЮК, Віра ФЕДОСЮК. 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення   прийнято за основу. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування  додаються/.                

 

 СЛУХАЛИ: 34.(10.4). Про  затвердження детального плану території 

реконструкції забудови на вулиці Грушевського, 100. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 25/31 

-   додаються/.  
               
СЛУХАЛИ:35.(10.5). Про  затвердження детального плану території 

розміщення житлового будинку, господарських будівель та споруд на вулиці 

Веселій в селі Доротище. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 25/32 

-   додаються/.               

 

СЛУХАЛИ:36.(10.6). Про  затвердження детального плану території 

розміщення торгово-офісної будівлі на провулку  Володимира Кияна, 9. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 25/33 

-   додаються/.                                         

 

СЛУХАЛИ:37.(10.7). Про внесення змін до рішення   міської ради від 28. 04. 

2022  № 21/116  “Про дозвіл на  розроблення детального плану території по 

вулиці Грушевського, 41 в місті Ковелі”. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 



ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 25/34 

-   додаються/.                

 

СЛУХАЛИ:38.(10.8). Про  затвердження детального плану території для 

розміщення індивідуальної житлової забудови по вул. Шевченка в с. Колодниця. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ВИСТУПИЛИ: депутати міської ради Галина СТАСЮК, Олег КІНДЕР, Вале-

рій ЧЕРНЯКОВ. 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення  знято для доопрацювання. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  додається/.                                        
              
СЛУХАЛИ:39.(11). Про внесення змін до рішення міської ради від 28.10.2021 

№ 14/193  “Про затвердження Положення про присвоєння звання “Почесний 

громадянин міста Ковеля”. 

Доповідає начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради Тетяна 

САЧУК.  

 ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 25/35 

-   додаються/.      
                                              
СЛУХАЛИ:40.(12). Про позбавлення Булгакова Василя Івановича, Калініна 

Анатолія Григоровича, Корпачова Миколу Івановича, Кубатко Івана 

Федоровича, Наумову Ганну Іванівну, Савельєва Макара Аврамовича, Стрекова 

Олександра Олексійовича, Мурадова Карима Тагановича, Федорова Олексія 

Федоровича         звання «Почесний громадянин    міста Ковеля». 

Доповідає голова фракції ВО «Свобода» Валерій ЧЕРНЯКОВ.  

 ВИРІШИЛИ: Рішення не  прийнято. 

/Протокол відкритого поіменного голосування додається/.      

 

СЛУХАЛИ:41.(13). Про затвердження Правил утримання домашніх тварин у 

населених пунктах Ковельської територіальної громади. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА.  

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому з редакційними правками. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 25/36 

-   додаються/.                                                     

 

СЛУХАЛИ:42.(14). Про збільшення розміру статутного капіталу та 

затвердження  Статуту ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 

„КОВЕЛЬТЕПЛО“. 



Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій ДУД-

КА. 

ВИСТУПИЛИ депутати міської ради: Олег КІНДЕР, Віра ФЕДОСЮК. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти, враховуючи зміни. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 

25/37 -   додаються/.                                                                             

 

 СЛУХАЛИ:43.(15). Різне: 

1) Перший заступник міського голови Тарас ЯКОВЛЕВ -  щодо розчистки 

русла річки Турія та виконання робіт по стадіону «Локомотив»; 

2) Головний інженер КП «Добробут» Олександр СЕРГІЮК - про 

прибирання міських кладовищ; 

3) Депутат Роман ШВОРАК – про санітарне прибирання в місті;  

4) Депутат Галина СТАСЮК – про  використання спецтранспорту по 

вивозу сміття в місті; 

5) Депутат Валерій ЧЕРНЯКОВ – щодо перейменування вулиці в честь 

Павла Загребельного. 

6) Депутат Василь РИМАРЧУК – про ремонт огорожі по вул. Володимира 

Кияна. 

 

 

 Міський голова                                                                                 Ігор ЧАЙКА 

 

 

Начальник відділу 

«Секретаріат міської ради»             Валентина ПРИВЕДЕНЕЦЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С П И С О К 

осіб, запрошених на двадцять п’яту сесію міської  ради 

                             
  

Працівники виконавчого комітету міської ради: 

  

Сергій ДУДКА - начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради;  

Віктор ЖИГАРЕВИЧ – заступник міського голови; 

Вадим ЛОГВІНОВ – начальник відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради; 

Наталія МАЛЕНИЦЬКА - заступник міського голови; 

Валерій МАЦЮК - начальник відділу з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету 

міської ради; 

Людмила МУРАЙ – начальник відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради; 

Геннадій КУПТІЙ – начальник юридичного відділу виконавчого комітету 

міської ради; 

Валентина РОМАНЧУК – начальник фінансового управління виконавчого 

комітету міської ради; 

 Софія САГАЛЬ - начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

Тетяна САЧУК - начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради;  

Руслана СЕМЕРЕЙ - начальник відділу  внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю виконавчого комітету   міської ради; 

Тарас ЯКОВЛЕВ – перший заступник міського голови.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Список депутатів міської ради, відсутніх на двадцять п’ятій  

                                                сесії міської ради 

                                                                                                  30 серпня  2022 року 

  

 

№п/п Прізвище, ім'я та по батькові         з якої причини 

1 Васковець Л.А. в зв’язку з  відрядженням      

2 Григола О.Г. в зв’язку з службовою зайнятістю 

3 Дружинович В.П. в зв’язку з хворобою 

4 Дружинович С.О. служба в ЗСУ 

5 Зайцева М.Р. з невідомих причин 

6 Клімашевська О.М. в зв’язку з відпусткою 

7 Козак О.В. в зв’язку з відрядженням   

8 Мигуля О.П. з невідомих причин  

9 Оксентюк П.В. в зв’язку з відпусткою 

10 Рудь Ю.Є. в зв’язку з відрядженням   

11 Семенюк П.Т. з невідомих причин  

12 Шпіка В.А. служба в ЗСУ    

 

  


