
ПРОТОКОЛ  № 1 

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 січня 2023 року 

 

м. Ковель         Початок: об 11:10 

          Закінчення: о 12:25 

 

Присутні члени комісії: Васковець Л., Зайцева М., Оксентюк П., Семенюк П., 

Сеник Н. 
  
Відсутні члени комісії: Дружинович С., Мигуля О. 
 

 

Запрошені: 

Багнова О. – секретар міської ради; 

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. 

 

Присутні на засіданні: 

Рудик Д. – заступник керівника Ковельської окружної прокуратури; 

Пірожик М. – приватний підприємець. 

 

Головуюча на засіданні – член постійної комісії  Маргарита Зайцева. 

  
 

 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 головуюча на засіданні постійної комісії Маргарита Зайцева.      
2.(9). Питання щодо регулювання земельних відносин: 

1)Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) громадянину Волинчуку Василю 

Леонідовичу. 



          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

2)Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) громадянину Котіку Петру Івановичу. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

3)Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) громадянці Никитюк Ользі 

Миколаївні. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          4)Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) гр. Буркало Ганні Кіндратівні, гр. 

Оксіюк Лідії Кіндратівні. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          5)Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) громадянину Пісоцькому Валерію 

Ананійовичу. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          6)Про затвердження технічних документацій із землеустрою на земельну 

частку (пай) та виділення  земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) гр. 

Хилюку Миколі Івановичу. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          7)Про  затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки ПрАТ «Волиньобленерго», розташованої в с.Воля, Ковельського 

району. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          8)Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки, цільове призначення якої змінюється гр. Сороці Михайлу Федоровичу, 

в с. Білин,  Ковельського району. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 



9)Про  скасування рішення Білинської сільської ради. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

         10) Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд /присадибна ділянка/ на вул. Героїв Крут, 22. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

11)Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд /присадибна ділянка/ гр. Лук’янову В.О.  

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

12)Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  та 

безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

/присадибна ділянка/ гр. Тищуку О.М. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов.       

          13)Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки для 

індивідуального садівництва гр. Кальковець А.Г. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          14)Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража  гр. Шимчуку С.В. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          15)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. 

16)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі на новий строк гр. Коляді О.С. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

17)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі на новий строк гр. Мантик Ю.М. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

18)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі на новий строк гр. Місюрі В.В. 



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. Романчуку М.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

20)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

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

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

21)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

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

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 Н.В. 

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. Причепі В.Г. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

24)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договорів  оренди землі на новий строк гр. Романчуку А.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

25)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договорів  оренди землі на новий строк гр. Шевчук З.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

26)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі на новий строк гр. Данилюку В.Д. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

27)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

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

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

28)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. 



29)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договорів  оренди землі на новий строк гр. Дідицькому Р.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

30)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі на новий строк гр. Лукашику І.І. 

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. Горбач А.Г. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

32)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

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

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

33)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі на новий строк Обслуговуючому кооперативу 

«Брестський-Пасаж». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

34)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. 

35)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договорів  оренди землі на новий строк на вул. Незалежності. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

36)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі на новий строк гр. Власюку М.І. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

37)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі на новий строк гр. Марчуку С.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

38)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договорів  оренди землі на новий строк гр. Степуку Д.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 



39)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі на новий строк ПП «Флорентес». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

40)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі на новий строк гр. Ваніній О.Ф. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

41)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі на новий строк гр. Джус О.А. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

42)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі на новий строк гр. Чорпіті  Г.Ф. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

43)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі на новий строк гр. Борейку Р.А. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

44)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі на новий строк гр. Кравчуку О.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

45)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі для городництва на новий строк на вул. Тараса 

Шевченка, 109а. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

  46)Про реалізацію переважного права на поновлення договору  

земельного сервітуту на новий строк гр. Поліщуку П.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          47)Про відмову в переважному праві орендаря на укладення договору 

оренди землі на новий строк гр. Пірожику М.І. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          48)Про надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Семерей Я.О. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

49)Про  внесення змін до рішення міської ради від  27.01.2022р. № 17/72. 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

50)Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража гр. 

Федоруку В.В.  

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

51)Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража гр. 

Стернічук Г.Ф. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

52)Про надання дозволу на виготовлення  звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки  на вул. Грушевського, 98. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

53)Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо відведення  земельних  

ділянок, цільове призначення яких змінюється, на вул. Драгоманова, 17. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

54)Про розгляд звернень Ремонтного житлово-комунального 

підприємства №1. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

55) Про затвердження документації  із землеустрою по вул. Федьковича. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

56)Про  переоформлення права користування земельною ділянкою. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

57)Про припинення права користування земельними ділянками ПТМ 

«Ковельтепло». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

58)Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд /присадибна ділянка/ гр. Федосюк Ользі Климівні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

59) Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд /присадибна ділянка/ гр. Дацюку Вадиму Віталійовичу. 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

60)Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) громадянці Дорощук Ірині Сергіївні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

61)Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) гр. Дорощук Ірині Сергіївні, гр. 

Карасюку Володимиру Сергійовичу, гр.Денисюку Олександру Сергійовичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

62)Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

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

Івановичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

63)Про затвердження технічних документацій із землеустрою на земельну 

частку (пай) та виділення  земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) гр. 

Музичуку Миколі Михайловичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

64)Про розгляд звернення ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«ФОМАЛЬГАУТ-ВОЛИНЬ». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

65)Про  внесення змін  до рішення  Ружинської сільської ради від 

21.11.2019 №32/6-1.1. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

66) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Бобрику Даниїлу Борисовичу 

в с. Зелена, Ковельського району. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

67) Про  визначення переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для продажу права на них на земельних 

торгах. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 



68) Про продаж у приватну власність земельної ділянки гр. Александрову 

А.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

69)Про  надання дозволу на  складання проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Товариству з додатковою відповідальністю 

«Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

70)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договорів  оренди землі на новий строк гр. Поповичу В.В. 

 Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

71)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі на новий строк гр. Козлову В.І. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

72)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі на новий строк гр. Матвєєвій І.А. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

73)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

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

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

74)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

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

Курбаса. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

75)Про переоформлення права на земельну ділянку ОСББ «Степана 

Бандери 8». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

 76) Про припинення дії договору оренди землі на вул. Грушевського, 2 у 

м. Ковелі. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

 77)Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   

земельних торгах у формі електронного аукціону на вул. Тараса Боровця, 9.  

(кадастровий номер 0710400000:12:019:0033). 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 



78)Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   

земельних торгах у формі електронного аукціону на вул. Тараса Боровця, 9.  

(кадастровий номер 0710400000:12:019:0034). 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

79)Про формування земельних ділянок по вул. Ярослава Мудрого. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

80)Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд /присадибна ділянка/ гр. Шайнюку Олександру Костянтиновичу, 

розташованої в  с. Воля – Ковельська. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

        3.(11).Про затвердження детального плану території розміщення 

багатоквартирних житлових будинків на вулиці Тараса Шевченка № 26 та № 

26-Б  в місті  Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

  4. Різне. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ  члена постійної комісії міської ради Петра Оксентюка обрати 

головуючою на засіданні постійної комісії Маргариту Зайцеву. 

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

Пропозицію підтримано. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ  головуючої на засіданні постійної комісії міської ради 

Маргарити Зайцевої 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 Маргарита Зайцева.   

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.(9.1). Про надання дозволу на розробку технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

Волинчуку Василю Леонідовичу. 

          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 розробку технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

Петру Івановичу. 

          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 розробку технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) громадянці Никитюк 

Ользі Миколаївні. 

           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 надання дозволу на розробку технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) гр. Буркало Ганні 

Кіндратівні, гр. Оксіюк Лідії Кіндратівні. 

           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 надання дозволу на розробку технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

Пісоцькому Валерію Ананійовичу. 

           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 затвердження технічних документацій із 

землеустрою на земельну частку (пай) та виділення  земельної частки (паю) в 

натурі (на місцевості) гр. Хилюку Миколі Івановичу. 

          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  затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ПрАТ «Волиньобленерго», розташованої в 

с.Воля, 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:  9.(9.8). Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється гр. Сороці 

Михайлу Федоровичу, 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:10.(9.9). Про  скасування рішення Білинської 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: 11.(9.10). Про безоплатну передачу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд /присадибна ділянка/ на вул. Героїв Крут, 22. 

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 безоплатну передачу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд /присадибна ділянка/ гр. Лук’янову В.О.  

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  та безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд /присадибна ділянка/ гр. Тищуку О.М. 



          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 безоплатну передачу у приватну власність 

земельної ділянки для індивідуального садівництва гр. Кальковець А.Г. 

          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: 15.(9.14). Про безоплатну передачу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  гр. Шимчуку С.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, «не голосувало» - 1. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

           СЛУХАЛИ: 16.(9.15). 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. 

ВИСТУПИВ член постійної комісії 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: 17.(9.16). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Коляді О.С. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

 СЛУХАЛИ: 18.(9.17). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Мантик Ю.М. 

          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: 19.(9.18). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Місюрі В.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: 20.(9.19). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Романчуку М.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: 21.(9.20). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Клімашевському О.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ВИСТУПИЛА член постійної комісії Людмила Васковець. 

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: 22.(9.21). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору оренди землі на новий строк гр. Кондратюку М.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: 23.(9.22). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Романюк Н.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: 24.(9.23). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Причепі В.Г. 

          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: 25.(9.24). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договорів  оренди землі на новий строк гр. Романчуку А.М. 

          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: 26.(9.25). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договорів  оренди землі на новий строк гр. Шевчук З.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: 27.(9.26). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Данилюку В.Д. 

          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: 28.(9.27). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Микулічу 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: 29.(9.28). 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» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 30.(9.29). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договорів  оренди землі на новий строк гр. Дідицькому Р.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: 31.(9.30). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору оренди землі на новий строк гр. Лукашику І.І. 

          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. Горбач А.Г. 

          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) договору  оренди землі на новий строк гр. Кисляк Л.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: 34.(9.33). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору оренди землі на новий строк Обслуговуючому 

кооперативу «Брестський-Пасаж». 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 36.(9.35). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договорів  оренди землі на новий строк на вул. Незалежності. 

          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: 37.(9.36). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Власюку М.І. 



          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: 38.(9.37). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору оренди землі на новий строк гр. Марчуку С.М. 

          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: 39.(9.38). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договорів  оренди землі на новий строк гр. Степуку Д.М. 

          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: 40.(9.39). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк ПП «Флорентес». 

          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: 41.(9.40). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Ваніній О.Ф. 

 



          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: 42.(9.41). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Джус О.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: 43.(9.42). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Чорпіті  Г.Ф. 

          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: 44.(9.43). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Борейку Р.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: 45.(9.44). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Кравчуку О.М. 

 



          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: 46.(9.45). Про реалізацію переважного права на укладання 

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

Тараса Шевченка, 109а. 

          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: 47.(9.46). Про реалізацію переважного права на поновлення 

договору  земельного сервітуту на новий строк гр. Поліщуку П.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: 48.(9.47). Про відмову в переважному праві орендаря на 

укладення договору оренди землі на новий строк гр. Пірожику М.І. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ВИСТУПИЛИ члени постійної комісії Людмила Васковець, Наталія Сеник, 

начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету 

міської ради Людмила Мурай, приватний підприємець Микола Пірожик. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію не підтримано. 

ВИРІШИЛИ: на розгляд сесії . 

 



          СЛУХАЛИ: 49.(9.48). Про надання дозволу на  складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Семерей Я.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: 50.(9.49). Про  внесення змін до рішення міської ради від  

27.01.2022р. № 17/72. 

          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: 51.(9.50). Про  надання дозволу на  складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража гр. Федоруку В.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: 52.(9.51). Про  надання дозволу на  складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража гр. Стернічук Г.Ф. 

          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: 53.(9.52). Про надання дозволу на виготовлення  звіту про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки  на вул. Грушевського, 98. 

          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: 54.(9.53). Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо 

відведення  земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється, на вул. 

Драгоманова, 17. 

          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: 55.(9.54). Про розгляд звернень Ремонтного житлово-

комунального підприємства №1. 

          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 (уточнення кадастрового номера). 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання, 

з редакційною правкою в пункті 2 (уточнення кадастрового номера). 

 

СЛУХАЛИ: 56.(9.55). Про затвердження 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, з редакційною правкою в преамбулі (2033 рік замінити на 2022). 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання, 

з редакційною правкою в преамбулі (2033 рік замінити на 2022). 



 

      СЛУХАЛИ: 57.(9.56). Про  переоформлення права користування земельною 

ділянкою. 

          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: 58.(9.57). Про припинення права користування земельними 

ділянками ПТМ «Ковельтепло». 

          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: 59.(9.58). Про безоплатну передачу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд /присадибна ділянка/ гр. Федосюк Ользі 

Климівні. 

          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: 60.(9.59). Про безоплатну передачу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд /присадибна ділянка/ гр. Дацюку Вадиму 

Віталійовичу. 

          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: 61.(9.60). Про надання дозволу на розробку технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) громадянці Дорощук 

Ірині Сергіївні. 

          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: 62.(9.61). Про надання дозволу на розробку технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) гр. Дорощук Ірині 

Сергіївні, гр. Карасюку Володимиру Сергійовичу, гр.Денисюку Олександру 

Сергійовичу. 

          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: 63.(9.62). Про надання дозволу на розробку технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

Олександру Івановичу. 

          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: 64.(9.63). Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою на земельну частку (пай) та виділення  земельної частки (паю) в 

натурі (на місцевості) гр. Музичуку Миколі Михайловичу. 



          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: 65.(9.64). Про розгляд звернення ПРИВАТНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА  «ФОМАЛЬГАУТ-ВОЛИНЬ». 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ВИСТУПИВ заступник міського голови Віктор Жигаревич. 

ПРОПОЗИЦІЯ начальника відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадима Логвінова: в пункті 3 проєкту ріщення  суму «12 169 344 

грн замінити на 13 994 745,60 грн». 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання, 

враховуючи зміни. 

 

СЛУХАЛИ: 66.(9.65). Про  внесення змін  до рішення  Ружинської 

сільської ради від 21.11.2019 №32/6-1.1. 

          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: 67.(9.66). Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. 

Бобрику Даниїлу Борисовичу в с. Зелена, Ковельського району. 

          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: 68.(9.67). Про  визначення переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для продажу права 

на них на земельних торгах. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ВИСТУПИЛА член постійної комісії Людмила Васковець. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 1. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 69.(9.68). Про продаж у приватну власність земельної 

ділянки гр. Александрову А.М. 

          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: 70.(9.69). Про  надання дозволу на  складання проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 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» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 71.(9.70). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договорів  оренди землі на новий строк гр. Поповичу В.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: 72.(9.71). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Козлову В.І. 

          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: 73.(9.72). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору оренди землі на новий строк гр. Матвєєвій І.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: 74.(9.73). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Рекруту С.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: 75.(9.74). Про реалізацію переважного права на укладання 

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

вул. Леся Курбаса. 

          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: 76.(9.75). Про переоформлення права на земельну ділянку 

ОСББ «Степана Бандери 8». 



          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: 77.(9.76). Про припинення дії договору оренди землі на вул. 

Грушевського, 2 у м. Ковелі. 

          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: 78.(9.77). Про затвердження матеріалів для продажу 

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

Тараса Боровця, 9. (кадастровий номер 0710400000:12:019:0033). 

          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: 79.(9.78). Про затвердження матеріалів для продажу 

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

Тараса Боровця, 9. (кадастровий номер 0710400000:12:019:0034). 

          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: 80.(9.79). Про формування 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: 81.(9.80). Про безоплатну передачу у власність земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд /присадибна ділянка/ гр. Шайнюку Олександру 

Костянтиновичу, розташованої в  с. Воля – Ковельська. 

          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: 82.(11). Про затвердження детального плану території 

розміщення багатоквартирних житлових будинків на вулиці Тараса Шевченка 

№ 26 та № 26-Б  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. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ  голови постійної комісії Павла Семенюка завершити роботу 

постійної комісії. 

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

Пропозицію підтримано. 

 
 

Голова постійної комісії                                                        Павло СЕМЕНЮК                                                                                                

 

Вела протокол 

головний спеціаліст відділу 

«Секретаріат міської ради»                                                     Наталія ПОЛІЩУК 


