
                                 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 

 

 17  березня 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.(9). Питання щодо регулювання земельних відносин: 

1) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд /присадибна ділянка/ гр. Чернявській Г.П. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

2) Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд /присадибна ділянка/ гр. Андріюк І.Г. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

3) Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд /присадибна ділянка/ гр. Ілюшик Оксані Сергіївні в с.Воля. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

4) Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд /присадибна ділянка/ гр. Лисюк Раїсі Михайлівні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

5) Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд /присадибна ділянка/ гр. Дудинець О.Ю. 

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. Ятчуку С.Й. 

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/ на вул. Брестській, 204а у м. Ковелі. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

8) Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   

земельних торгах у формі електронного аукціону за межами населеного 

пункту с. Тойкут. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

9) Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   

земельних торгах у формі електронного аукціону на вул. Анатолія Грищенка. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

10) Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   

земельних торгах у формі електронного аукціону на вул. Варшавській. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

11) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража гр. 

Свіржевському О.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

12) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Компресорна техніка». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

13) Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в межах Ковельської територіальної громади 

(колишньої Зеленської сільської ради). 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

14) Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою 

ТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство “Каскад”». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 



15) Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення)  меж земельних  ділянок прибережних смуг 

і водоохоронних зон. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

16) Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою на 

вул. Брестській, 454 км, буд. 1. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

17) Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою 

КП «Ремонтно-будівельна дільниця». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

18) Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) гр.Карпук Ганні Федорівні, гр. 

Мартинюку Івану Дем’яновичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

19) Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) громадянці Місюрі Надії 

Тихонівні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

20) Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) гр. Пех Людмилі Олексіївні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

21) Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) громадянці Карасюк Вірі 

Данилівні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

22) Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) гр. Смидюку Сергію 

Сергійовичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 



23) Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення)  меж земельної  ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Володимирській у м. Ковелі. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

24) Про надання дозволу на виготовлення звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки  на вул. Володимирській, 156.  

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

25) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  та надання  

земельної ділянки садівничому масиву «Дружба». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

26) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення та 

надання  земельної ділянки ОСББ «ЖАСМІН м. Ковель». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

27) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, на вул. Грушевського,2 та 

продаж у приватну власність земельної ділянки гр. Дідицькому Р.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

28) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, на вул. Степана Бандери, 8 

ОСББ «Степана Бандери 8». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

29) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, на вул. Тараса Шевченка, 26-Б. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

30) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, на вул. Тараса Шевченка, 26 . 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

31) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, на вул. Грушевського,2 ТзОВ 

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

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 



32) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, на вул. Грушевського,2 ТзОВ 

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

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

33) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки на вул. Відродження, 1Ж. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

34) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки РЖКП-1 на вул. Чубинського, 3 у м. Ковелі та надання згоди 

на укладання договору суперфіцію. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

35) Про затвердження документації із землеустрою на вул. Олени 

Пчілки. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

36) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на 

земельні частки (паї) та виділення земельних часток (паїв) в натурі (на 

місцевості) гр. Синькевичу Миколі Михайловичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

37) Про затвердження технічної  документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) на 

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

місцевості) гр. Жалаю Сергію Миколайовичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

38) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на 

земельні частки (паї) та виділення земельних часток (паїв) в натурі (на 

місцевості) гр. Мовчан Ганні Степанівні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

39) Про затвердження технічних документацій із землеустрою на 

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

місцевості) гр. Сухій Валентині Василівні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

40) Про  розгляд заяви гр. Федік Т.П. 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

41) 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. 

42) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договорів  оренди землі на новий строк гр. Михальчевському В.А. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

43) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі для городництва на новий строк гр. Пархомуку Р.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

44) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі для городництва на новий строк гр. Левчук І.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

45) Про надання в оренду земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

/присадибна ділянка/ на вул. Миколи Міхновського, 3а у м. Ковелі. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

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

Незалежності. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

47)  Про затвердження протоколів узгоджувальної комісії. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

48) Про  припинення  права користування земельною ділянкою на вул. 

Степана Бандери, 2. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

49) Про надання земельної ділянки Ковельському управлінню 

водопровідно-каналізаційного господарства «Ковельводоканал». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

50) Про  проведення нормативної грошової оцінки земель Ковельської 

територіальної громади. 



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 і обслуговування житлового 

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

О.Ю. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

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

1) Про дозвіл на розроблення детального плану території на вулиці  

Люблинецькій, 10 в селі Зелена. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

2) Про дозвіл на  внесення змін до детального плану території 

розташування  кварталу індивідуальної житлової  забудови в районі вулиці 

Данила Галицького (Холмська – район Держлісгоспу) в м. Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

3) Про  затвердження детального плану території розміщення житлового 

будинку, господарських будівель та споруд в селі Колодниця. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

4) Про  затвердження детального плану території розміщення житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в селі  Воля на вулиці М. Кримчука. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

5) Про  затвердження детального плану території розміщення торгового 

закладу на вулиці Шевченка в селі Колодниця. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

6) Про  затвердження детального плану території реконструкції 

нежитлового приміщення під Храм Релігійної Громади Християн Віри 

Євангельської на вулиці Некрасова, 16-А в селі Білин. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

 4.Про трансформацію мережі навчальних закладів громади. 

Інформує начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

5.Різне. 


