
ПРОТОКОЛ  № 9 

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 жовтня 2022 року 

 

м. Ковель         Початок: о 15.05 

          Закінчення: о 15.35 

 

 

Присутні члени комісії: Зайцева М., Мигуля О., Оксентюк П., Семенюк П., 

Сеник Н. 
  
Відсутні члени комісії: Васковець Л., Дружинович С. 
 

 

Запрошені: 

 

Багнова О. – секретар міської ради; 

Бичковський В. - начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради; 

Жигаревич В. – заступник міського голови; 

Логвінов В. – начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради; 

Маленицька Н. – заступник міського голови; 

Мурай Л. –   начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради; 

Рудик Д. – заступник керівника Ковельської окружної прокуратури. 

 

Головуюча на засіданні – секретар постійної комісії  Олена Мигуля. 

  
 

 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  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Незалежності, 15. 



          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

2) Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки по вул. Грушевського, 106. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

3) Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки по вул. Відродження, 1Ж. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          4) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі на новий строк гр. Коробці О.В. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          5) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі на новий строк гр. Михальчук Г.С. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          6) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі для городництва на новий строк гр. Данилюку Г.І. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          7) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі для городництва на новий строк гр. Дембицькій Л.І. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          8) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

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

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

         9) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договорів  оренди землі на новий строк по вул. Брестській, 2. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

         10) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Бойчуку Олександру 

Петровичу  в с.Тойкут,вул.Шосейна,3. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          11) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Приймачуку Івану 

Олександровичу в с. Зелена. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          12) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної  



ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Фурман Наталії Павлівни  в с. 

Зелена,урочище «За Тушиком». 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          13) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Печенюк Руслани 

Володимирівни  в с. Зелена. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

14) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Новаку Андрію 

Володимировичу в с. Зелена. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

15) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Григоровичу Юрію 

Григоровичу в с. Зелена. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

16) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Жури Галини Микитівни  в с. 

Зелена. 

          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. Калінчук Раїси Павлівни  в 

с.Городилець, вул.Ковельська,68. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

18)Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення та надання  

земельної ділянки в оренду ТОВ «І.К.Ініціатива» в с.Зелена. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

19)Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   

земельних торгах у формі електронного аукціону по вул. Щасливій, 18. 

        Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

20)Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на 

земельних торгах у формі електронного аукціону в межах Ковельської 

територіальної громади (колишньої Доротищенської сільської ради). 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

21) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Управлінню капітального будівництва та 



житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської 

ради. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

22) Про надання дозволу ФГ «Поліський колос» на закладання 

багаторічних насаджень  на орендованій земельній ділянці та внесення змін 

умов договору оренди землі. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

23) Про  розгляд заяв гр. Дідицького Р.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

24) Про заміну сторони договору оренди земельної ділянки по вул. 

Володимирській, 156. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

25) Про  переоформлення права користування земельними ділянками. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

26) Про припинення права постійного користування  земельною ділянкою  

по вул. Глібова, 6в. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

27) Про  внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2022р. №25/26. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

28) Про надання дозволу Ковельському КП «Добробут» на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під облаштування 

кладовища в с.Білин Ковельського району Волинської області. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

29) Про надання дозволу ВКПП «Агропромтехцентр» на проведення 

інвентаризації земельної ділянки в с.Тойкут. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

30) Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою 

щодо поділу земельних ділянок по вул. Ярослава Мудрого. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

31) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі на новий строк гр. Герасимчуку С.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

32) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договорів  оренди землі на новий строк гр. Ковердюку В.О. 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

33) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі для будівництва індивідуального гаража на новий строк 

гр. Омельчук Н.А. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

         34) Про розгляд заяв Товариства з обмеженою відповідальністю «ВДТ-К». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

35) Про дозвіл на розроблення детального плану території реконструкції 

забудови на вулиці Драгоманова, 17 та надання дозволу на складання проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення яких 

змінюється.  

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

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

       1) Про   дозвіл на  розроблення детального плану території  в селі Лапні.  

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

          2) Про   дозвіл на  розроблення детального плану території  реконструкції 

забудови на бульварі Лесі Українки, 5 в місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

4.(16). Про перейменування вулиць та провулків на території Ковельської 

територіальної громади. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

5.Інформація про стан укриттів у закладах освіти територіальної 

громади. 

Інформує начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

6.  Різне. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ  головуючої на засіданні постійної комісії міської ради Олени 

Мигулі 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 головуюча на засіданні постійної комісії Олена Мигуля.   

ПРОПОЗИЦІЯ: порядок денний засідання постійної комісії міської ради взяти 

за основу. 

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

Пропозицію підтримано. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ начальника відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадима Логвінова: включити до порядку денного, як 

невідкладний, проєкт рішення № 9.36 «Про надання дозволу на складання 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці 

Володимира Кияна». 

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

Пропозицію підтримано. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: порядок денний засідання постійної комісії міської ради 

затвердити в цілому з доповненням. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: порядок денний засідання постійної комісії міської ради  цілому з 

доповненням. 

 

СЛУХАЛИ: 2.(9.1). Про  надання дозволу на  складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Незалежності, 15. 

          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 надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Грушевського, 106. 

          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 надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки по вул. Відродження, 1Ж. 

           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.(9.4). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Коробці О.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: 6.(9.5). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Михальчук Г.С. 

          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.(9.6). Про реалізацію переважного права на укладання 

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

Данилюку Г.І. 

          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.(9.7). Про реалізацію переважного права на укладання 

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

Дембицькій Л.І. 



           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.(9.8). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Тихонюку 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: 10.(9.9).  Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договорів  оренди землі на новий строк по вул. Брестській, 2. 

         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.(9.10). Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. 

Бойчуку Олександру Петровичу  в с.Тойкут, вул. Шосейна, 3. 

         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.(9.11). Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. 

Приймачуку Івану Олександровичу в с. Зелена. 

          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.(9.12). Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Фурман 

Наталії Павлівни  в с. Зелена, урочище «За Тушиком». 

           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.(9.13). Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. 

Печенюк Руслани Володимирівни  в с. Зелена. 

         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.(9.14). Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Новаку 

Андрію Володимировичу в с. Зелена. 

          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.(9.15). Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. 

Григоровичу Юрію Григоровичу в с. Зелена. 

          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.(9.16). Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Жури 

Галини Микитівни  в с. Зелена. 

          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.(9.17). Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. 

Калінчук Раїси Павлівни  в с. Городилець, вул. Ковельська,68. 

          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.(9.18). Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо 

відведення та надання  земельної ділянки в оренду ТОВ «І.К.Ініціатива» в 

с.Зелена. 

          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.(9.19). Про затвердження матеріалів для продажу 

земельної ділянки на   земельних торгах у формі електронного аукціону по вул. 

Щасливій, 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: 21.(9.20). Про затвердження матеріалів для продажу 

земельної ділянки на земельних торгах у формі електронного аукціону в межах 

Ковельської територіальної громади (колишньої Доротищенської сільської 

ради). 

          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.(9.21). Про надання дозволу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Управлінню капітального 

будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Ковельської міської ради. 

          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.(9.22). Про надання дозволу ФГ «Поліський колос» на 

закладання багаторічних насаджень  на орендованій земельній ділянці та 

внесення змін умов договору оренди землі. 

          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.(9.23).  Про  розгляд заяв гр. Дідицького Р.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: 25.(9.24). Про заміну сторони договору оренди земельної 

ділянки по вул. Володимирській, 156. 

          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.(9.25). 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.  

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 27.(9.26). Про припинення права постійного користування  

земельною ділянкою по вул. Глібова, 6в. 

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

30.08.2022р. №25/26. 

          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. 

 

Прибув на засідання постійної комісії  голова постійної комісії Павло Семенюк. 

 

СЛУХАЛИ: 29.(9.28). Про надання дозволу Ковельському КП 

«Добробут» на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки під облаштування кладовища в с.Білин Ковельського району 

Волинської області. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ начальника відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадима Логвінова: 1) пункт 2 проєкту рішення вилучити; 2) 

доповнити проєкт рішення пунктом 2 такого змісту: 2. Доручити відділу 

земельних ресурсів виконавчого комітету Ковельської міської ради (Вадим 

Логвінов) виступити замовником землевпорядної документації, вказаної в 

пункті 1 даного рішення, та подати її до територіального органу 

Держгеокадастру для здійснення державної реєстрації земельної ділянки в 

порядку визначеного чинним законодавством; та пунктом 3 такого змісту: 3. 

Управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Ковельської міської ради (Сергій Дудка) профінансувати 

роботи по виготовленню документації, вказаної в пункті 1 та інші платежі, 

необхідні для реєстрації земельної ділянки згідно чинного законодавства; а 

також змінити нумерацію наступного пункту рішення.    

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання, 

враховуючи зміни та доповнення. 

 

СЛУХАЛИ: 30.(9.29). Про надання дозволу ВКПП «Агропромтехцентр» 

на проведення інвентаризації земельної ділянки в с.Тойкут. 

          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, «не голосував» -1. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

/Депутат міської ради Павло Семенюк не брав участі в голосуванні, у зв’язку з 

конфліктом інтересів./  

 

СЛУХАЛИ: 31.(9.30). Про надання дозволу на розроблення документації 

із землеустрою щодо поділу земельних ділянок по вул. Ярослава Мудрого. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 



ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 32.(9.31). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Герасимчуку С.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 33.(9.32). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договорів  оренди землі на новий строк гр. Ковердюку В.О. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 34.(9.33). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі для будівництва індивідуального гаража 

на новий строк гр. Омельчук Н.А. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 35.(9.34). Про розгляд заяв Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ВДТ-К». 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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



Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 36.(9.35). Про дозвіл на  розроблення детального плану 

території реконструкції забудови на вулиці  Драгоманова, 17 та надання 

дозволу на  складання проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, цільове призначення яких змінюється. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

           СЛУХАЛИ: 37.(9.36). Про надання дозволу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Володимира 

Кияна. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 38.(10.1). Про дозвіл на розроблення детального плану 

території  в селі Лапні. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

          СЛУХАЛИ: 39.(10.2). Про   дозвіл на  розроблення детального плану 

території  реконструкції забудови на бульварі Лесі Українки, 5 в місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 



ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 40.(16). Про перейменування вулиць та провулків на 

території Ковельської територіальної громади. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 41. Інформація про стан укриттів у закладах освіти 

територіальної громади. 

Інформує начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

ВИСТУПИЛИ члени постійної комісії: Олена Мигуля, Наталія Сеник. 

ПРОПОЗИЦІЯ:  інформацію з даного питання взяти до відома.  

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ  голови постійної комісії Павла Семенюка завершити роботу 

постійної комісії. 

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

Пропозицію підтримано. 

 
 

Голова постійної комісії                                                    Павло СЕМЕНЮК                                                            

 

Вела протокол 

головний спеціаліст відділу 

«Секретаріат міської ради»                                                     Наталія ПОЛІЩУК 


