
ПРОТОКОЛ № 17 

виїзного засідання постійної комісії з питань житлово - комунального 

господарства, екології та благоустрою міста, комунального майна, 

промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, торговельного та побутового 

 обслуговування населення 

 

03 листопада 2022 року 

 

м. Ковель        Початок: о 10:00 

         Закінчення: о 10:50 

 

Присутні члени комісії: Александрук Р., Ваць М., Дяків А., Пашкевич С., 

Печенюк М., Римарчук В., Скороход С., Ткачук В., Шворак Р. 

 

Запрошені: 

Багнова О. – секретар міської ради; 

Марчук О. – директор ТзОВ «РІВЕР ПАРК ЛТД»; 

Мурай Л. – начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради; 

Яковлев Т. – перший заступник міського голови. 

 

Присутні на засіданні: 

Пініс І. – депутат міської ради; 

Якіменко М. – заступник голови Громадської ради при міському голові.  

 

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. 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»). 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

 

  
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» - 9,  «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

 

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 затвердити в цілому. 

Голосували: «за» - 9, «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. 

 

 СЛУХАЛИ: 2. 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»). 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ 

ВИСТУПИЛИ: Руслан Александрук, Микола Ваць, Альбіна Дяків, Станіслав 

Пашкевич, Микола Печенюк, Василь Римарчук, Сергій Скороход, Вадим 

Ткачук, Роман Шворак, Оксана Багнова, Олександр Марчук, Ігор Пініс, Тарас 

Яковлев, Максим Якіменко. 

ПРОПОЗИЦІЯ: подати на наступне засідання постійної комісії ескізну 

пропозицію плану забудови згідно проєкту рішення. 

Голосували: «за» - 9, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: подати на наступне засідання постійної комісії ескізну 

пропозицію плану забудови згідно проєкту рішення. 

 

 

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

Пропозицію підтримано.      

 

 

Голова постійної комісії                                                           Вадим ТКАЧУК                                                                                                       

 

Вела протокол  

головний спеціаліст відділу  

«Секретаріат міської ради»                                              Юлія ПАШКЕВИЧ                  


