
                                 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 

 

 __  лютого 2023 року 

 

 09.00 год.                                                                                               Сесійний зал  
 

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. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Ковельської територіальної громади на 2022 рік за 2022 рік. 

Доповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі Юрій 

Кондратович. 

3. Про виконання  бюджету Ковельської територіальної громади за 2022 

рік. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина Романчук. 

4.(6) Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2022р. № 29/23 

“Про бюджет Ковельської міської територіальної громади на 2023 рік ”. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина Романчук. 

5.(7). Питання щодо регулювання земельних відносин: 

1) Про підготовку матеріалів для продажу земельної ділянки шляхом 

аукціону у м. Ковелі на вул. Луцькій, 15. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

2) Про підготовку матеріалів для продажу земельної ділянки шляхом 

аукціону. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

3) Про продаж у приватну власність земельної ділянки гр. Киричку В. Б. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

4) Про продаж у приватну власність земельної ділянки гр. Радчук А.Т. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

5) Про надання пільги щодо сплати земельного податку. 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

6) Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд /присадибна ділянка/ гр. Нинюку С.С. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

7) Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд /присадибна ділянка/ гр. Марчуку Б.Р. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

8) Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд /присадибна ділянка/ на вул. Сурікова, 64. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

9) Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд /присадибна ділянка/ гр. Андруїшину В.Ю. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

10) Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража  гр. Осійчуку С.С. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

11) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки МПП «Козацька застава». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

12) Про затвердження документації із землеустрою на вул. 

Грушевського, 2. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

13) Про затвердження технічних документацій із землеустрою на 

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

місцевості) гр. Цикунову Миколі Миколайовичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

14) Про затвердження технічних документацій із землеустрою на 

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

місцевості) гр. Цикуновій Валентині Миколаївні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 



15) Про затвердження технічних документацій із землеустрою на 

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

місцевості) гр. Зінчук Галині Максимівні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

16) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та надання земельної ділянки на вулиці Володимира Кияна. 

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. Дарчику 

Анатолію Борисовичу в с. Зелена, Ковельського району. 

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. Дарчику 

Анатолію Борисовичу в с. Зелена, Ковельського району. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

19) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Дарчику 

Анатолію Борисовичу в с. Зелена, Ковельського району. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

20) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Дарчику 

Анатолію Борисовичу в с. Зелена, Ковельського району. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

21) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється гр. Сахарчуку Михайлу 

Васильовичу в с. Колодниця,  Ковельського району. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

22) Про надання дозволу на виготовлення  звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки  на вул. Луцькій, 27. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

23) Про  надання дозволу на  складання  проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ОСББ «Сторічний». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

24) Про  надання дозволу на  складання проєкту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 



будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)гр. 

Наконечному В.Г. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

25) Про  надання дозволу на розроблення документації із землеустрою 

щодо об’єднання земельних ділянок комунальної власності Товариству з 

обмеженою відповідальністю «Волиньдорінвест». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

26) Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) на земельні частки (паї) гр.Мовчан Олені Степанівні . 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

27) Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) громадянину Місюрі Миколі 

Яковичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

28) Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) гр. Родюку Борису 

Васильовичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

29) Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) громадянину Трофімчуку 

Миколі Лукашовичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

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

Володимирській, 156. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

31) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі для городництва на новий строк гр. Ваврищуку В.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

32) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі для городництва на новий строк гр. Веремку В.В. 

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 гр. Васильчуку О.С. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

34) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі на новий строк гр. Оксенюк М.А. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

35) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі на новий строк гр. Гурику А.Ю. 

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. Романюк С.А. 

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. Коляді О.В. на вул. 22-го Січня, 29. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

38) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

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

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 гр. Міцельському О.Г. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

40) 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. 

41) Про  внесення змін до рішення міської ради від  26.01.2023р. № 

30/20. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

42) Про  внесення змін до рішення міської ради від 28.04.2022р.  № 

21/98. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

6.(8) Питання щодо розроблення містобудівної документації: 

1) Про  затвердження змін до детального плану території розміщення 

індивідуальної житлової забудови на вулиці Данила Галицького  в місті  

Ковелі (район житлових будинків на вулиці Володимирській, 58-66). 



Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

2) Про затвердження детального плану території розміщення 

автомайстерні, гаражів та автостоянки на вулиці Володимирській, 154-А в 

місті  Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

3) Про затвердження детального плану території розміщення житлових 

будинків та господарських будівель на вулиці Новій, 57 в селі  Зелена. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

4) Про затвердження детального плану території розміщення закладу 

ресторанного господарства з готелем на вулиці Лісовій, 1 в селі Городилець. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

5) Про затвердження детального плану території розміщення 

індивідуальних житлових будинків на вулиці Ковельській, 91-Г в селі 

Городилець. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

6) Про затвердження детального плану території розміщення магазину 

та блокованої житлової будови на вулиці Центральній, 2А в селі Воля-

Ковельська. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

7) Про дозвіл на проведення благоустрою території на вулиці  

Міцкевича, 3 в місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

8) Про дозвіл на розроблення детального плану території на вулиці А. 

Чабана в селі  Воля-Ковельська. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

9) Про дозвіл на  розроблення детального плану території в садівничому  

масиві «Дружба». 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

10) Про дозвіл на розроблення детального плану території на вулиці 

Грушевського, 103  в місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

11) Про дозвіл на розроблення детального плану території на вулиці  

Модеста Левицького, 77-Ж. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 



7.(10) Про перейменування вулиці Мечникова та провулка 40 років 

Перемоги у місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

8. Різне. 


