
ПРОТОКОЛ  № 10 

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 
 

18 листопада 2022 року 

 

м. Ковель         Початок: о 09.15 

          Закінчення: о 09.50 

 

 

Присутні члени постійної комісії: Васковець Л., Зайцева М., Мигуля О., 

Оксентюк П., Сеник Н. 
  
Відсутні члени постійної комісії: Дружинович С., Семенюк П. 
 

 

Запрошені: 

Багнова О. – секретар міської ради; 

Жигаревич В. – заступник міського голови; 

Кондратович Ю. - начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради; 

Логвінов В. – начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради; 

Мурай Л. –   начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради; 

Назарчук А. – заступник начальника юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради. 

 

Головуючий на засіданні – член постійної комісії  Петро Оксентюк. 

  
 

 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: 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 р. №16/6 

«Про Програму економічного і соціального розвитку Ковельської 

територіальної громади на 2022 рік». 



Доповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради Юрій Кондратович. 

3.(9). Питання щодо регулювання земельних відносин: 

1) Про надання дозволу на виготовлення  звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки  на вул. Лисенка, 37. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

2) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки ПрАТ «Ковельські ковбаси» та переоформлення права 

користування земельними ділянками по вул. Володимирській, 156. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

3) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється гр.Шостачук Ользі Вікторівні, в 

с.Білин, Ковельського району. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          4) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договорів  оренди землі на новий строк гр. Шуляк Л.Ф. 

           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. Мазуру І.І. 

           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. Ромах Н.Є. 

          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 по вул. 

Цинкаловського, 9. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          8) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договорів  оренди землі на новий строк Товариству з додатковою 

відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів».  

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

         9) Про заміну сторони договору оренди земельної ділянки на вул. 

Косачів, 23/2. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

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

Брестській, 2. 



         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

11) Про надання в оренду земельної ділянки гр. Оліферчуку М.В. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          12) Про припинення права користування земельною ділянкою по вул. 

Володимира Кияна, 20. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          13) Про внесення змін в рішення міської ради від 25.02.2021 р. № 5/70 

«Про створення комісії». 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

14) Про підготовку матеріалів для продажу права оренди земельних 

ділянок шляхом аукціону. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

15) Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   

земельних торгах у формі електронного аукціону по вул. Володимирській, 156 

(кадастровий номер 0710400000:16:003:0074). 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

16) Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   

земельних торгах у формі електронного аукціону по вул. Володимирській, 156 

(кадастровий номер 0710400000:16:003:0075). 

          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. Журі Наталії Василівні в с. 

Зелена. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

18) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Журі Світлані Василівні в с. 

Зелена. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

19) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі на новий строк гр. Войчуку Л.А. 

        Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

20) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, у м. Ковелі на вул. Варшавській. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 



21) Про затвердження матеріалів інвентаризації. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

22) Про затвердження протоколу узгоджувальної комісії. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

 23) Про продаж у приватну власність земельної ділянки ТзОВ 

«Ковельська міська друкарня» (кадастровий номер 0710400000:02:005:0071). 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

 24) Про продаж у приватну власність земельної ділянки ТзОВ 

«Ковельська міська друкарня» (кадастровий номер 0710400000:02:005:0070). 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

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

1) Про дозвіл на розроблення  детального плану території на вулиці  

Вальсроде, 6. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

          2) Про дозвіл на розроблення  детального плану території на вулиці  

Луцькій, 19. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

          3) Про дозвіл на  розроблення детального плану території в садівничому  

масиві «Калина». 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

5.(15). Про звіт 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 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 Павло 

Семенюк. 

6. Інформація про встановлення меж Ковельської територіальної громади. 

           Інформує начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

7.Різне. 

 

 

 

 



ПРОПОЗИЦІЯ  секретаря постійної комісії міської ради Олени Мигулі 

розпочати роботу постійної комісії міської ради. 

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

Пропозицію підтримано. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ секретаря постійної комісії Олени Мигулі обрати головуючим 

на засіданні постійної комісії Петра Оксентюка. 

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 головуючий на засіданні постійної комісії Петро Оксентюк.   

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 № 9.25  «Про переоформлення права постійного 

користування  земельною ділянкою по вул. Володимира Кияна, 49-а». 

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

Пропозицію підтримано. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ начальника відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадима Логвінова: зняти з розгляду порядку денного № 9.12   

«Про припинення права користування земельною ділянкою по вул. Володимира 

Кияна, 20», в зв’язку із зверненням заявника. 

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

Пропозицію підтримано. 

 

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  цілому. 

 



СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 

р. №16/6 «Про Програму економічного і соціального розвитку Ковельської 

територіальної громади на 2022 рік». 

Доповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради Юрій Кондратович. 

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.(9.1).Про надання дозволу на виготовлення  звіту про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки  на вул. Лисенка, 37. 

          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.(9.2).Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки ПрАТ «Ковельські ковбаси» та 

переоформлення права користування земельними ділянками по вул. 

Володимирській, 156. 

           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.(9.3). Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється 

гр.Шостачук Ользі Вікторівні, в с.Білин, 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: 6.(9.4). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договорів  оренди землі на новий строк гр. Шуляк Л.Ф. 

          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.(9.5). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Мазуру І.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.(9.6). Про реалізацію переважного права на укладання 

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

Н.Є. 

           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.(9.7). Про реалізацію переважного права на укладання 

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

Цинкаловського, 9. 

          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.(9.8). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договорів  оренди землі на новий строк Товариству з додатковою 

відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів».  

         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.(9.9). Про заміну сторони договору оренди земельної 

ділянки на вул. Косачів, 23/2. 

         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: 12.(9.10) Про заміну сторони договору оренди земельної 

ділянки 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: 13.(9.11). Про надання в оренду земельної ділянки гр. 

Оліферчуку 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: 14.(9.13). Про внесення змін в рішення міської ради від 

25.02.2021 р. № 5/70 «Про створення комісії». 



          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 підготовку матеріалів для продажу права 

оренди земельних ділянок шляхом аукціону. 

          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 матеріалів для продажу 

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

Володимирській, 156 (кадастровий номер 0710400000:16:003:0074). 

          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 матеріалів для продажу 

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

Володимирській, 156 (кадастровий номер 0710400000:16:003:0075). 

          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. Журі 

Наталії Василівні 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: 19.(9.18). Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо 

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

Світлані Василівні 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 реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Войчуку Л.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: 21.(9.20). Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, у м. Ковелі 

на 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: 22.(9.21). Про затвердження матеріалів інвентаризації. 

          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 затвердження протоколу узгоджувальної 

комісії.  

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ВИСТУПИЛИ члени постійної комісії: Людмила Васковець, Наталія Сеник. 

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 продаж у приватну власність земельної 

ділянки ТзОВ «Ковельська міська друкарня» (кадастровий номер 

0710400000:02:005:0071). 

          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 продаж у приватну власність земельної 

ділянки ТзОВ «Ковельська міська друкарня» (кадастровий номер 

0710400000:02:005:0070). 

          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 постійного 

користування  земельною ділянкою по вул. Володимира Кияна, 49-а. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 27.(10.1). Про дозвіл на розроблення  детального плану 

території на вулиці  Вальсроде, 6. 

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: 28.(10.2). Про дозвіл на розроблення  детального плану 

території на вулиці  Луцькій, 19. 

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: 29.(10.3). Про дозвіл на  розроблення детального плану 

території в садівничому  масиві «Калина». 

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: 30.(5.15). Про звіт 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 головуючий на засіданні 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 

Петро Оксентюк. 

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: 6. Інформація про встановлення меж Ковельської 

територіальної громади. 

           Інформує начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

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./Текст інформації 

додається до протоколу/. 

  

ПРОПОЗИЦІЯ  головуючого на засіданні постійної комісії Петра Оксентюка 

завершити роботу постійної комісії. 

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

Пропозицію підтримано. 

 
 

Головуючий на засіданні 

постійної комісії                                                                     Петро ОКСЕНТЮК                                                            

 

Вела протокол 

головний спеціаліст відділу 

«Секретаріат міської ради»                                                     Наталія ПОЛІЩУК 


