
ПРОТОКОЛ  № 8 

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 
 

23 вересня 2022 року 

 

м. Ковель         Початок: об 11.00 

          Закінчення: об 11.30 

 

 

Присутні члени комісії: ДРУЖИНОВИЧ С., ЗАЙЦЕВА М., ОКСЕНТЮК П., 

СЕМЕНЮК П. 
 

Відсутні: ВАСКОВЕЦЬ Л., МИГУЛЯ О., СЕНИК Н. 
 

 

Запрошені: 

ЖИГАРЕВИЧ В. – заступник міського голови; 

ЛОГВІНОВ В. – начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради; 

МУРАЙ Л. –   начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради; 

РУДИК Д. – заступник керівника Ковельської окружної прокуратури;  

СЕМЕРЕЙ Р. - начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю виконавчого комітету міської ради. 

 

 

Головуючий на засіданні – голова постійної комісії  Павло Семенюк. 

  
 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

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 затвердження протоколів комісії по розподілу земельних ділянок 

між учасниками АТО та ООС. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 



2) Про внесення даних до єдиного реєстру учасників АТО/ООС. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

3) Про затвердження протоколів узгоджувальної комісії. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          5) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

об’єднання земельних ділянок по вул. Винниченка, 5. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          6) Про  розгляд заяви гр. Киричка В.Б. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          7) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. 40 років Перемоги, 18. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          8) Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення по вул. 40 років 

Перемоги, 18. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

         9) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється гр.Шворак Вірі Степанівні, в 

с.Колодниця, Ковельського району. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

         10) Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, по вул. Володимирська, 135. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          11) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, в с. Колодниця гр. Вдовіну 

Ростиславу Петровичу. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          12) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки ТОВ «Оператор ГТС України». 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          13) Про  розгляд заяв МПП «Зустріч». 



          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

14) Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для розміщення спортивного комплексу в селі 

Городилець Ружинського старостинського округу. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

15) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ПрАТ «Волиньобленерго». 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

16) Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою по 

вул. Федьковича. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

17) Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою 

РЖКП-1 земельної ділянки  по вул. Незалежності, 69-А. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

18) Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) громадянину Повху Олександру 

Васильовичу. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

19) Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) гр.Борончук Ніні Миколаївні, 

гр.Відніку Василю Миколайовичу. 

        Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

20) Про  надання земельної ділянки по вул. Сагайдачного, 5В. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

21) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі для городництва на новий строк по вул. Володимира 

Кияна, 64. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

22) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі на новий строк гр. Романюк С.А. 



          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

23) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі на новий строк гр. Григолі М.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

24) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі для городництва на новий строк по вул. Зарічна. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

25) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі для городництва на новий строк по провулку Шевченка, 

20. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

26) Про  переоформлення права користування земельними ділянками. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

27) Про  переоформлення права користування земельною ділянкою по 

вул. Варшавській. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

28) Про  внесення змін в проект прибережної смуги і водоохоронної зони  

вздовж річки Воронка. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

29) Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2021р. № 4/36. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

3.(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. 

4. Різне. 

 



ПРОПОЗИЦІЯ  голови постійної комісії міської ради Павла Семенюка 

розпочати роботу постійної комісії міської ради. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

 

Розгляд питань порядку денного: 

 

СЛУХАЛИ: 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.   

ПРОПОЗИЦІЯ: порядок денний засідання постійної комісії міської ради 

затвердити в цілому. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: порядок денний засідання постійної комісії міської ради 

затвердити в цілому. 

 

СЛУХАЛИ: 2.(9.1).Про затвердження протоколів комісії по розподілу 

земельних ділянок між учасниками АТО та ООС. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 3.(9.2).Про внесення даних до єдиного реєстру учасників 

АТО/ООС. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

 СЛУХАЛИ: 4.(9.3).Про затвердження протоколів узгоджувальної комісії. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРООЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 



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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

          СЛУХАЛИ: 5.(9.5).Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок по вул. Винниченка, 5. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

           СЛУХАЛИ: 6.(9.6).Про  розгляд заяви гр. Киричка В.Б. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

           СЛУХАЛИ: 7.(9.7).Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. 40 років Перемоги, 18. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

           СЛУХАЛИ: 8.(9.8).Про надання дозволу на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового 

призначення по вул. 40 років Перемоги, 18. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 



 

           СЛУХАЛИ: 9.(9.9).Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється 

гр.Шворак Вірі Степанівні, в с.Колодниця, Ковельського району. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

          СЛУХАЛИ: 10.(9.10).Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, по вул. 

Володимирська, 135. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

          СЛУХАЛИ: 11.(9.11).Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, в с. 

Колодниця гр. Вдовіну Ростиславу Петровичу. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

          СЛУХАЛИ: 12.(9.12). Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення та надання земельної ділянки ТОВ «Оператор ГТС України». 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 



 

           СЛУХАЛИ: 13.(9.13).   Про  розгляд заяв МПП «Зустріч». 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 14.(9.14).Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення спортивного 

комплексу в селі Городилець Ружинського старостинського округу. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 15.(9.15). Про  надання дозволу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПрАТ «Волиньобленерго». 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 16.(9.16). Про надання дозволу на розроблення документації 

із землеустрою по вул. Федьковича. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 17.(9.17). Про надання дозволу на розроблення документації 

із землеустрою РЖКП-1 земельної ділянки  по вул. Незалежності, 69-А. 



          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 18.(9.18). Про надання дозволу на розробку технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) громадянину Повху 

Олександру Васильовичу. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 19.(9.19). Про надання дозволу на розробку технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) гр.Борончук Ніні 

Миколаївні, гр.Відніку Василю Миколайовичу. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 20.(9.20). Про  надання земельної ділянки по вул. 

Сагайдачного, 5В.  

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання з редакційною правкою (в пункті 2 слова «…комунальному 

некомерційному господарському об’єднанню…» замінити на «…комунальне 

некомерційне господарське об’єднання…»). 

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

Пропозицію підтримано. 



ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання 

з редакційною правкою. 

  

СЛУХАЛИ: 21.(9.21). Про реалізацію переважного права на укладання 

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

Володимира Кияна, 64. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 22.(9.22). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору оренди землі на новий строк гр. Романюк С.А. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 23.(9.23). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Григолі М.В. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 24.(9.24). Про реалізацію переважного права на укладання 

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

Зарічна. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 



ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 25.(9.25). Про реалізацію переважного права на укладання 

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

провулку Шевченка, 20. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 26.(9.26). Про  переоформлення права користування 

земельними ділянками. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання з редакційною правкою (в пункті 2 слово «…підприємствому…» 

замінити на слово «…підприємству…»). 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання 

з редакційною правкою. 

 

СЛУХАЛИ: 27.(9.27). Про  переоформлення права користування 

земельною ділянкою по вул. Варшавській. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 28.(9.28). Про  внесення змін в проект прибережної смуги і 

водоохоронної зони  вздовж річки Воронка. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати  сесії  затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 



 

СЛУХАЛИ: 29.(9.29). Про внесення змін до рішення міської ради від 

28.01.2021р. № 4/36. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 30.(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» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 31.(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» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ  голови постійної комісії Павла Семенюка завершити роботу 

постійної комісії. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

 
 

Голова постійної комісії                                                    Павло СЕМЕНЮК                                                            

 

Вела протокол 

головний спеціаліст відділу 

«Секретаріат міської ради»                                                     Наталія ПОЛІЩУК 


