
ПРОТОКОЛ № 14 

засідання постійної комісії з питань житлово - комунального господарства, 

екології та благоустрою міста, комунального майна, промисловості, 

будівництва, транспорту, зв’язку, торговельного та побутового 

 обслуговування населення 

 

21 вересня 2022 року 

 

м. Ковель        Початок: о 15:10 

         Закінчення: о 16:40 

 

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

ТКАЧУК В., РИМАРЧУК В., ШВОРАК Р. 

 

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

 

Запрошені: 

 

ВАСІНОВИЧ В. - начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради; 

ДУБІЙ М. - начальник Ковельського районного відділу Державної міграційної 

служби України; 

ДУДКА С. - начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради; 

ЖИГАРЕВИЧ В. - заступник міського голови; 

КОЗАКЕВИЧ О. -  головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та 

екологічної безпеки виконавчого комітету міської ради; 

КОНДРАТОВИЧ Ю. - начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради;  

ЛОГВІНОВ В. – начальник земельного відділу виконавчого комітету міської 

ради; 

МИХАЛЕВИЧ І. - директор Ковельського комунального підприємства 

«Добробут»; 

МУРАЙ Л. - начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради; 

ТОВСТИГА І. – головний спеціаліст управління економічного розвитку та 

торгівлі виконавчого комітету міської ради;  

ЧАЙКА І. – міський голова. 

 

Присутній на засіданні: Пініс І., Стасюк Г. - депутати міської ради, Гейко С., 

Гоцик І.,  Думітро Л., Корсак С. - перевізники, Ілюшик М., Ковалик С. – водії 

маршрутного транспорту, Товстенюк П. – представник власника ділянки по 

вул. Варшавській, Марчук О. – директор ТзОВ «РІВЕР ПАРК ЛТД», Авельчук 

Н., Волкова Л., Назарук Г., Урбан Н., Янін В. – пенсіонери. 



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.(3).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. 

           3.(5). Про внесення змін до рішення міської ради  від 28.11.2019р №59/85 

«Про затвердження Програми поводження з безпритульними тваринами в місті 

Ковелі на 2020-2022 роки». 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

4.(7). Про надання дозволу Ковельському УВКГ “Ковельводоканал” на 

отримання овердрафтового кредиту. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

 5.(8).Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження 

Статуту КОВЕЛЬСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО  ГОСПОДАРСТВА “КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ”. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

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

           4) Про дозвіл на  розроблення детального плану території реконструкції 

забудови на вулиці Смирнова, 1. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

5) Про дозвіл на  внесення змін до детального плану території на вулиці 

Данила Галицького (район житлового будинку №66 на вулиці 

Володимирській). 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

7.(12). 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. 

          8.(13). Про надання згоди  на безоплатну передачу майна. 



Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

9.(14). Про прийняття благодійної допомоги. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

10.(15). Про  внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 

28.01.2021р. № 4/136 “Про затвердження Переліку другого типу об'єктів 

комунальної власності Ковельської територіальної громади, що підлягають 

передачі в оренду без проведення аукціону”. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

11.(16). Про встановлення орендної плати за майно комунальної 

власності. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

 12.(20). Про звіт 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. 

Доповідає голова 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 Вадим Ткачук. 

13.(23) Про погодження інвестиційної програми Ковельського 

комунального підприємства «Добробут». 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

14. Про звернення депутата Галини Стасюк щодо дотримання правил 

перевезення на соціальних маршрутах Ковельської ТГ. 

Доповідає депутат міської ради Галина Стасюк. 

15. 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. 

 

На засідання комісії прибув член постійної комісії Роман Шворак. 

 

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 взяти за основу. 

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

Пропозицію підтримано.   

ПРОПОЗИЦЯ голови постійної комісії Вадима Ткачука: питання порядку 

денного №14. «Про звернення Стасюк Г.М.» заслухати перед питанням №2.(3). 

«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». 

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

Пропозицію підтримано.   

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, зі 

змінами. 

Голосували: «за» - 6, «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, зі 

змінами. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про звернення Стасюк Г.М. 

Доповідає депутат міської ради Галина Стасюк.  

ВИСТУПИЛИ: члени постійної комісії - Руслан Александрук, Сергій Скороход, 

Микола Печенюк, головний спеціаліст управління економічного розвитку та 

торгівлі Інна Товстига, водій  маршруту №2 Михайло Ілюшик, перевізник 

Сергій Гейко, пасажири пільгової категорії Ганна Назарук,  

Любов Волкова, голова фракції «Сила і честь» Ігор Пініс. 

ПРОПОЗИЦІЯ: доручити управлінню економічного розвитку та торгівлі 

розглянути дане звернення та надати інформацію про результати розгляду на 

наступному засіданні постійної комісії. 

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



Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: доручити управлінню економічного розвитку та торгівлі 

розглянути дане звернення та надати інформацію про результати розгляду на 

наступному засіданні постійної комісії. 

  

 СЛУХАЛИ: 3.(3).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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання з оновленим додатком. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання 

з оновленим додатком. 

 

          СЛУХАЛИ: 4.(5).Про внесення змін до рішення міської ради  від 

28.11.2019р №59/85 «Про затвердження Програми поводження з 

безпритульними тваринами в місті Ковелі на 2020-2022 роки». 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 5.(7).Про надання дозволу Ковельському УВКГ 

“Ковельводоканал” на отримання овердрафтового кредиту. 

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» -6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання.  

 

СЛУХАЛИ: 6.(8).Про збільшення розміру статутного капіталу та 

затвердження Статуту КОВЕЛЬСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО  ГОСПОДАРСТВА “КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ”. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

           СЛУХАЛИ: 7.(10.4) Про дозвіл на  розроблення детального плану 

території реконструкції забудови на вулиці Смирнова, 1. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію   підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 8.(10.5). Про дозвіл на  внесення змін до детального плану 

території на вулиці Данила Галицького (район житлового будинку №66 на 

вулиці Володимирській). 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію   підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 9.(12).  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 затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

          СЛУХАЛИ: 10.(13).  Про надання згоди  на безоплатну передачу майна. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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



Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ:  11.(14). Про прийняття благодійної допомоги. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ:  12.(15). Про  внесення змін та доповнень до рішення міської 

ради від 28.01.2021р. № 4/136 “Про затвердження Переліку другого типу 

об'єктів комунальної власності Ковельської територіальної громади, що 

підлягають передачі в оренду без проведення аукціону”. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 13.(16). Про встановлення орендної плати за майно 

комунальної власності. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

ВИСТУПИЛИ: член постійної комісії Сергій СКОРОХОД, начальник 

Ковельського районного відділу Державної міграційної служби України 

Микола ДУБІЙ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: проєкт рішення з даного питання взяти за основу. 

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

Пропозицію підтримано. 

ПРОПОЗИЦІЯ начальника відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторії Васінович: враховуючи 

звернення Управління Державної міграційної служби України у Волинській 

області від 12.08.2022р. №0701.15-2994/0701.1.1-22, внести доповнення в 

преамбулу та п.1. проєкту рішення. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання,  в оновленій редакції №16.1. 



 

СЛУХАЛИ:  14.(20). Про звіт 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. 

Доповідає голова 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 Вадим Ткачук. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 15.(23). Про погодження інвестиційної програми 

Ковельського комунального підприємства «Добробут». 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

ВИСТУПИЛИ члени постійної комісії - Руслан Александрук, Василь 

Римарчук, Роман Шворак, директор Ковельського комунального підприємства  

«Добробут» Ігор Михалевич. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 16. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 1) Товстенюк П. – представник власника ділянки по вул. 

Варшавській щодо рішення міської ради «Про затвердження детального плану 

території розміщення автомобільної стоянки на вулиці Варшавській»;  

2) Марчук О. – директор ТзОВ «РІВЕР ПАРК ЛТД» щодо рішення міської ради 

«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»). 

 

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

Пропозицію підтримано.      

 

 

Голова постійної комісії                                                           Вадим ТКАЧУК                                                                                                       

 

Вела протокол  

головний спеціаліст відділу  

«Секретаріат міської ради»                                              Наталія ПОЛІЩУК                  


