
 1 

                                                                        

 
ЛЮБЛИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

        19 лютого  2021 року 

        місце проведення: 

        приміщення селищної ради 

Всього депутатів  -  22 

 

Присутніх на сесії  -  21 (список додається) 

 

Відсутніх з поважних  причин –   1  

 

Сесію вела селищний голова  Н.М.Сіховська  

                                   

ЗАПРОШЕНІ: 

Кухарчук М.П. – заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Шум О.П. – заступник начальника Управління гуманітарної сфери-начальник 

відділу освіти молоді і спорту УГС; 

Бруча Н.П.- начальник земельно-екологічного відділу; 

Ткачук Я.В. – спеціаліст-землевпорядник; 

Влащук В.І. –  в.о.директора КП «Екокомунсервіс»; 

Чик Н.О. – гол.бухгалтер КП «Екокомунсервіс»; 

Баграновська І.В. - гол.економіст  КП «Екокомунсервіс»; 

Гандзюк О.В. – спеціаліст з проектно-інвестиційної діяльності; 

Кубай О.В. - головний лікар Центру ПМСД, Ковельського МТМО 

 

                                                            ПОРЯДОК   ДЕННИЙ: 

     1. Про затвердження порядку денного четвертої  сесії  селищної ради  

восьмого скликання. 

                  Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

      2.  Про створення медичних пунктів тимчасового базування населених          

пунктів Люблинецької ТГ. 

                    Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова 

     3.  Про звіт про виконання селищного бюджету за 2020 рік 

         Інформувала: Рокун О.І. – начальник фінансового відділу. 

     4.  Про фінансово-господарський стан КП «Екокомунсервіс» за 2020 рік. 

                    Інформувала: Чик Н.О. – головний бухгалтер КП «Екокомунсервіс». 
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     5. Про   затвердження   структури,  чисельності працівників КП 

«Екокомунсервіс». 

                  Інформувала:Баграновська І.В – головний економіст КП 

«Екокомунсервіс». 

      6.  Про затвердження Програми  з питань  благоустрою населених пунктів  

Люблинецької селищної ради  на  2021-2025 роки. 

                  Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова 

      7. Про затвердження плану соціально-економічного розвитку 

Люблинецької територіальної громади на 2021-2025 роки. 

                  Інформувала: Гандзюк О.В. – спеціаліст з проектно-інвестиційної 

діяльності. 

      8.  Про затвердження Положень до  Статуту територіальної громади 

                  Інформувала: Гандзюк О.В. – спеціаліст з проектно-інвестиційної 

діяльності. 

      9. Про затвердження Цільової програми «Тепла оселя» на 2021-2023 роки. 

                  Інформувала: Гандзюк О.В. – спеціаліст з проектно-інвестиційної 

діяльності. 

     10.  Про внесення змін до рішення селищної ради від 24.12.2020 року №3/9  

«Про селищний бюджет на 2021 рік». 

                    Інформувала: Рокун О.І. – начальник фінансового відділу. 

-  Про погодження утворення інклюзивної групи  у дошкільному 

навчальному закладі смт Люблинець. 

                       Інформував: Шум О.П. – заступник начальника Управління 

гуманітарної сфери-начальник відділу освіти молоді і спорту УГС 

      11. Про внесення змін в рішення селищної ради  від 24.12.2020 року № 3/3 « 

Про затвердження Програми соціального захисту  населення Люблинецької 

селищної  ради на 2021 – 2025 роки» 

                         Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова 

      12. Про попередження загибелі бджіл при застосуванні пестицидів та 

агрохімікатів на території смт.Люблинець, сіл Довгоноси, Калинівка, Мощена, 

Черкаси, Старі Кошари, Нові Кошари, Кругель та Краснодуб’я. 

                    Інформувала:Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу 

      13. Про застосування органічних добрив (барди мелясної, рідкого гною 

тварин, посліду курей промислових підприємств) на території смт.Люблинець, 

сіл Довгоноси, Калинівка, Мощена, Черкаси, Старі Кошари, Нові Кошари, 

Кругель та Краснодуб’я. 

                   Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу 

      14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

об’єднання земельної ділянки 

                   Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу 

     15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

                   Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу 

    16. Про проведення земельних торгів. 
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                   Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного 

відділу 

    17. Про проведення земельних торгів. 

                  Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу 

18. Про розпорядження голови, прийняті в період з 24.12.2020 р.по19.02.2021 р. 

                   Інформувала: Кулик Ж.В. – секретар селищної ради . 

19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у власність.                                                                

                     Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу.  

20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність.    

                 Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у власність.                                                                                 

                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність.    

                 Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність.    

                 Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність.    

                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва у власність.                                              

                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у власність.   

                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у власність.   

                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність.                                              

                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 



 4 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та 

надання земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  у 

власність.                                          

               Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність.                                              

                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність.                                                                                

                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у власність.   

                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

33. Про вилучення земельної ділянки  

                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

34. Про внесення змін до рішення селищної ради від 05.10.2012 року №18-

51/2012 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у власність».                                          

                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

35. Про надання дозволу на виготовлення проекту детального плану території.                                              

                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу 

36. Про надання дозволу на виготовлення проекту детального плану території                                              

                 Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

37. Про надання дозволу на виготовлення проекту детального плану території                                              

                 Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

38. Про надання дозволу на виготовлення проекту детального плану території                                              

                 Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

39. Про виділення в натурі земельної ділянки (паю) за межами населених 

пунктів Старокошарівської сільської ради. 

                 Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

40. Про виділення в натурі земельної ділянки (паю) за межами населених 

пунктів Старокошарівської сільської ради. 

                 Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

41. Про виділення в натурі земельної ділянки (паю) за межами населених 

пунктів Старокошарівської сільської ради. 

                 Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

42. Про виділення в натурі земельної ділянки (паю) за межами населених 

пунктів Старокошарівської сільської ради. 

                 Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

43. Про виділення в натурі земельної ділянки (паю) за межами населених 

пунктів Старокошарівської сільської ради. 
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                 Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного 

відділу. 

 

44. Про виділення в натурі земельної ділянки (паю) за межами населених 

пунктів Старокошарівської сільської ради. 

                 Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

45. Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) на земельну частку (пай). 

               Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

46. Про розгляд заяв. 

               Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

 

Оголошення депутатських звернень, запитів, запитань. 

 

СЛУХАЛИ:1. Про затвердження порядку денного четвертої  сесії  селищної 

ради  восьмого скликання за основу. 

ВИРІШИЛИ:                             

Прийняти за основу . 

                  Результати голосування: “за” – 22,  

                                                              “проти” – немає,      

                                                              “утримався” – немає.                                               

                                    /результати голосування додаються/   

Страхов О.П. – депутат селищної ради повідомив, що комісія з питань 

сільського господарства, соціального відродження села, регулювання 

земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів, 

рекомендує зняти з порядку денного сесії  питання про   затвердження   

структури,  чисельності працівників КП «Екокомунсервіс». 

Голосування: Про зняття з порядку денного питання про  затвердження   

структури,  чисельності працівників КП «Екокомунсервіс». 

                    Результати голосування: “за” – 9,  

                                                              “проти” – 3,      

                                                              “утримався” – 10.  

                                    /результати голосування додаються/   

Пропозиція не підтримана. 

СЛУХАЛИ:1. Про затвердження порядку денного третьої сесії  селищної 

ради  восьмого скликання  в цілому. 

ВИРІШИЛИ:                            Рішення  4/1 

Прийняти в цілому . 

                  Результати голосування: “за” – 20,  

                                                              “проти” – немає,      

                                                              “утримався” – 2.  

                                              / рішення додається /  

                                    /результати голосування додаються/   
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СЛУХАЛИ: 2.  Про створення медичних пунктів тимчасового 

базування населених          пунктів Люблинецької ТГ. 

                    Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова 

В обговоренні взяли участь:  Кубай О.В. - головний лікар Центру ПМСД, 

повідомив депутатам селищної ради про передачу будівель ФАПів та 

працівників на фінансування у територіальні громади. Відповів на питання 

депутатів, щодо будівництва нової амбулаторії та посади лаборанта. 

ВИРІШИЛИ:                            Рішення  4/2 

 Прийняти. Результати голосування: “за” – 22,  

                                                             “проти” – немає,  

                                                             “утримався” – немає.                                                            

                              / рішення додається /   

                               / результати голосування додаються/     

СЛУХАЛИ:3. Про звіт про виконання селищного бюджету за 2020 рік 

         Інформувала: Рокун О.І. – начальник фінансового відділу, яка розповіла 

депутатам селищної ради про виконання бюджету за 2020 рік. 

В обговоренні взяли участь:  Сіховська Н.М. – селищний голова, Хвиць Р.П.- 

депутат селищної ради, комісія з питань бюджету, фінансів, планування, 

управління    власністю, соціально-економічного розвитку та інвестиційної 

діяльності, депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, рекомендує прийняти звіт про виконання 

селищного бюджету за 2020 рік. 

ВИРІШИЛИ:                           Рішення  4/3  

Прийняти. Результати голосування : “за” – 22, 

                                                               “проти” – немає,      

                                                                 “утримався” – немає.    

                                                    / рішення додається / 

                                /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:4. Про фінансово-господарський стан КП «Екокомунсервіс» за 

2020 рік. 

                    Інформувала: Чик Н.О. – головний бухгалтер КП «Екокомунсервіс». 

В обговоренні взяли участь:  Сіховська Н.М. – селищний голова, Рокун О.І. – 

депутат селищної ради.  

ВИРІШИЛИ:                            Рішення  4/4 

Прийняти.   Результати голосування : “за” – 22, 

                                                                 “проти” – немає, 

                                                                 “утримався” – немає. 

                                                                / рішення додається  /  

                                      /результати голосування додаються/        

СЛУХАЛИ:5. Про   затвердження   структури,  чисельності працівників КП 

«Екокомунсервіс». 

                  Інформувала:Баграновська І.В – головний економіст КП 

«Екокомунсервіс». 

В обговоренні взяли участь:  Страхов О.П. – депутат селищної ради, який 

рекомендував вивести із структури кочегара, комірника, прибиральницю і  
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відповідно надати більшу зарплату слюсарям,  Вознюк І.В.- депутат 

селищної ради, про надання якісних комунальних послуг. 

ВИРІШИЛИ:                             Рішення № 4/5 

Прийняти.  Результати голосування :   “за” – 12,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався”-10.   

                                                                  /рішення додається /   

                                      /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:6.  Про затвердження Програми  з питань  благоустрою 

населених пунктів Люблинецької селищної ради  на  2021-2025 роки. 

                  Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова, яка ознайомила 

депутатів селищної ради з Програмою благоустрою та заходами програми.  

В обговоренні взяли участь: Страхов О.П.- депутат селищної ради, про ремонт 

сходів біля магазину «Тополинка+», упорядкування території біла «Нової 

пошти».  

ВИРІШИЛИ:                             Рішення № 4/6 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 22,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає, 

                                                                 “не голосував” – немає 

                                                               / рішення додається /  

                                     /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження плану соціально-економічного 

розвитку Люблинецької територіальної громади на 2021 -2025 роки. 
                  Інформувала: Гандзюк О.В. – спеціаліст з проектно-інвестиційної 

діяльності, яка ознайомила депутатів з планом соціально-економічного розвитку 

Люблинецької територіальної громади на 2021-2025 роки. 

Депутатами селищної ради були внесені доповнення у даний план, які усі були 

враховані. 

ВИРІШИЛИ:                             Рішення № 4/7 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 21,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – 1, 

                                                                 “не голосував” – немає 

                                                             / рішення додається/   

                                               /результати голосування додаються/     

СЛУХАЛИ:8. Про затвердження Положень до  Статуту територіальної громади 

        Інформувала: Гандзюк О.В. – спеціаліст з проектно-інвестиційної 

діяльності, яка ознайомила депутатів з Положення про порядок подання та розгляду 

електронних петицій, адресованих Люблинецькій селищній раді, її виконавчим 

органам, Порядком опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної 

інформації в Люблинецькій селищній раді. 

В обговоренні взяли участь: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 4/8 

Прийняти.  Результати голосування :   “за” – 22,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає, 
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                                                                  “не голосував” – немає.   

                                                             / рішення додається/   

                                    /результати голосування додаються/   

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження Цільової програми «Тепла оселя» на 2021-

2023 роки. 

                  Інформувала: Гандзюк О.В. – спеціаліст з проектно-інвестиційної 

діяльності. 

В обговоренні взяли участь: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

 

ВИРІШИЛИ:                      Рішення  № 4/9 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 22,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає,  

                                                                 “не голосував” – немає.   

                                                        / рішення додається / 

                                /результати голосування додаються/   

СЛУХАЛИ:10. Про внесення змін до рішення селищної ради від 24.12.2020 

року №3/9  «Про селищний бюджет на 2021 рік». 

                    Інформувала: Рокун О.І. – начальник фінансового відділу. 

В обговоренні взяли участь: Сіховська Н.М. – селищний голова, Хвиць Р.П.- 

депутат селищної ради, комісія з питань бюджету, фінансів, планування, 

управління    власністю, соціально-економічного розвитку та інвестиційної 

діяльності, депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, рекомендує прийняти зміни до бюджету. 

ВИРІШИЛИ:                      Рішення  № 4/10 

Прийняти.  Результати голосування:  “за” – 22,  

                                                                “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає,  

                                                                 “не голосував” – немає.   

                                                        / рішення додається / 

                                               /результати голосування додаються/   

СЛУХАЛИ: Про погодження утворення інклюзивної групи  у дошкільному 

навчальному закладі смт Люблинець. 

                    Інформував: Шум О.П. – заступник начальника Управління 

гуманітарної сфери-начальник відділу освіти молоді і спорту УГС , який 

ознайомив депутатів із зверненням жительки смт Люблинець Федосюк Руслани 

Миколаївни щодо відкриття інклюзивної групи у дошкільному закладі смт 

Люблинець  повідомляємо наступне.   

Станом на 01.02.2021 року в ЗДО смт Люблинець працює три інклюзивні 

групи. Згідно Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах 

дошкільної освіти затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 10 квітня 2019 р. № 530 фінансування діяльності інклюзивних груп у 

закладах дошкільної освіти здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

Для забезпечення роботи ще однієї (четвертої) групи необхідні додаткові кошти 

для оплати праці асистента вихователя, який забезпечує особистісно 
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орієнтоване спрямування освітнього процесу. Однак діти, які відвідують 

уже створені раніше інклюзивні групи, будуть у березні місяці проходити 

комісію в інклюзивно-ресурсному центрі. У разі позитивного висновку 

інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку 

розвитку навіть одного з вихованців є можливість зарахувати в інклюзивну 

групу сина Руслани Миколаївни. Якщо ж всі інклюзивні групи будуть 

заповнені, виділення додаткових коштів на забезпечення роботи ще однієї 

(четвертої) інклюзивної групи буде розглянуте на сесії селищної ради на 

черговій сесії. 

 

Логвинюк Н.Г. – депутат селищної ради залишила сесію. 

 

СЛУХАЛИ:11. Про внесення змін в рішення селищної ради  від 24.12.2020 

року № 3/3 « Про затвердження Програми соціального захисту  населення 

Люблинецької селищної  ради на 2021 – 2025 роки» 

                         Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова 

ВИРІШИЛИ:                         Рішення  №4/11 

 Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 21,  

                                                              “проти” – немає,   

                                                              “утримався” – немає, 

                                                               “не голосував” – немає      

                                                         / рішення додається /   

                              /результати голосування додаються/ 

 

СЛУХАЛИ:12. Про попередження загибелі бджіл при застосуванні 

пестицидів та агрохімікатів на території смт.Люблинець, сіл Довгоноси, 

Калинівка, Мощена, Черкаси, Старі Кошари, Нові Кошари, Кругель та 

Краснодуб’я. 

                    Інформувала:Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу 

ВИРІШИЛИ:                         Рішення  №4/12 

Прийняти.  Результати голосування :   “за” – 20,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає.   

                                                                  “не голосував” – 1.    

                                                      / рішення додається /   

                              /результати голосування додаються/ 

 

СЛУХАЛИ:13. Про застосування органічних добрив (барди мелясної, 

рідкого гною тварин, посліду курей промислових підприємств) на території 

смт.Люблинець, сіл Довгоноси, Калинівка, Мощена, Черкаси, Старі 

Кошари, Нові Кошари, Кругель та Краснодуб’я. 

                   Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу 

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 4/13 

 Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20,  

                                                                  “проти” – немає,   
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                                                                  “утримався” – немає.   

                                                                  “не голосував” – 1.    

                                                      / рішення додається /   

                              /результати голосування додаються/ 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо об’єднання земельної ділянки. 

                   Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного 

відділу, яка ознайомила депутатів з технічною документацією із землеустрою 

щодо об’єднання земельної ділянки площею 49,7251 га, що розтащована на 

території Люблинецької селищної ради. 

В обговоренні взяли участь:  Сіховська Н.М. – селищний голова. 

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  №4/14 

Прийняти   Результати голосування :  “за” – 21,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає, 

                                                                  “не голосував” – немає.   

                                                              / рішення додається /   

                                              /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:15. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.  

                   Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу 

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  №4/15 

Прийняти   Результати голосування :  “за” – 21,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає, 

                                                                  “не голосував” – немає.   

                                                              / рішення додається /   

                                              /результати голосування додаються/ 

 

СЛУХАЛИ:16. Про проведення земельних торгів. 

                   Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного 

відділу, яка ознайомила депутатів з земельними ділянками  Старокошарівської 

сільської ради, площами 17,5066 га та 27,4675 га. 

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  №4/16 

Прийняти   Результати голосування :    “за” – 21,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає, 

                                                                  “не голосував” – немає.   

                                                              / рішення додається /   

                                              /результати голосування додаються/ 

 

СЛУХАЛИ:17. Про проведення земельних торгів. 
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                  Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного 

відділу, яка ознайомила депутатів з земельною ділянкою 0,0098 га в 

смт.Люблинець.   

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 4/17 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 21,  

                                                                “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає.  

                                                                 “не голосував” – немає.       

                                                     / рішення додається /   

                              /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:18. Про розпорядження голови, прийняті в період з 24.12.2020 

р.по19.02.2021 р. 

                   Інформувала: Кулик Ж.В. – секретар селищної ради, яка ознайомила 

депутатів селищної ради з розпорядженнями голови в міжсесійний період. 

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 3/18 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” –20 ,  

                                                                “проти” – немає,   

                                                                “утримався” – немає.      

                                                    / рішення додається /   

                                       /результати голосування додаються/  

Сіховська Н.М. – селищний голова оголосила, що не голосує по даному 

питанню. 

СЛУХАЛИ:19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для  будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд у власність.                                                                                      

                Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу, 

яка ознайомила депутатів із заявою Гриневича М.В., про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд у власність, площею 0,09 га в смт.Люблинець Ковельського району 

Волинської області.                                                                                    

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 4/19 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 21,  

                                                                “проти” – немає,   

                                                                “утримався” – немає.    

                                                                “не голосував” – немає.     

                                                            / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність.    

          Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою Христюк К.А, про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
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особистого селянського господарства у власність, площею 0,25га,  в с.Мощена 

Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 4/20 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 21,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – немає.     

                                                                / рішення додається /   

                                     /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для  будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд у власність.                                                                                 

                  Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу, 

яка ознайомила депутатів із заявою Вітвілюк М.К., про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд у власність, площею 0,09 га  в смт.Люблинець Ковельського району 

Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №4/21 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 21,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – немає.     

                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність.    

                  Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу, 

яка ознайомила депутатів із заявою Ткачука В.В., про  надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність, площею 0,35га  в с.Старі 

Кошари Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №4/22 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 21,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – немає.     

                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність.    

                  Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу, 

яка ознайомила депутатів із заявою Сачука Я.О., про надання дозволу на 
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розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства у власність, площею 0,45га,  в 

с.Довгоноси Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №4/23 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 21,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – 1.     

                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

         Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявами гр.гр  Римарчука В.В., Седлерука  О.А, 

Савчука С.В, Кальченка О.О., Войтенка В.Г. про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність, площею  по 2,0 га,  в 

с.Мощена Ковельського району Волинської області. 

В обговоренні взяли участь: Федорук А.Б. – депутат селищної ради, який 

повідомив, що дані земельні ділянки знаходяться в межах населеного пункту с. 

Мощена, відносяться до земель резерву та планувалися раніше колишньою 

Мощенською с/р для розміщення масиву житлової забудови. 

Ліщук Л.В. – депутат селищної ради, голова земельної комісії повідомила, що 

всього 10 %  із 83  учасників АТО Люблинецької громади отримали землі ОСГ, 

вільних земельних ділянок  даного призначення на території громади обмежена 

кількість. Комісія не рекомендує задовільняти дані заяви. 

Кулик Ж.В. – депутат селищної ради  повідомила, що заявники зареєстровані за 

адресами в м.Луцьку, смт.Маневичі, с.Поворськ, с.Любитів і не будуть 

обробляти с/г землі, садити городи в с.Мощена . Тому доцільно першочергово 

задовільняти звернення учасників АТО/ООС  жителів Люблинецької селищної 

ради.  

Сіховська Н.М.- селищний голова повідомила, що при наявності в бюджеті 

громади коштів, варто розглянути пропозицію депутата виборчого округу 

с.Мощена Федорука А.Б. щодо розроблення детального плану території під 

житлову забудову на вище згаданих землях . 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність (Римарчук В.В.).  

         Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою Римарчука В.В., про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність, площею 2,0 га,  в с.Мощена 

Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення не прийняте 

                     Результати голосування :  “за” – немає, 

                                                                 “проти” – 21,   
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                                                                 “утримався” – немає,                                                      

                                                                 “не голосував” – немає.     

                                                                /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність (Седлерук О.А.).  

         Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою Седлерука О.А., про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність, площею 2,0 га,  в с.Мощена 

Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення не прийняте 

                     Результати голосування :  “за” – немає, 

                                                                 “проти” – 21,   

                                                                 “утримався” – немає,                                                      

                                                                 “не голосував” – немає.     

                                                                /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність (Савчук С.В.).  

         Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою Савчука С.В., про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність, площею 2,0 га,  в с.Мощена 

Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення не прийняте 

                     Результати голосування :  “за” – немає, 

                                                                 “проти” – 21,   

                                                                 “утримався” – немає,                                                      

                                                                 “не голосував” – немає.     

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність (Кальченко О.О.).  

         Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою Кальченка О.О., про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність, площею 2,0 га,  в с.Мощена 

Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення не прийняте 

                     Результати голосування :  “за” – немає, 

                                                                 “проти” – 21,   

                                                                 “утримався” – немає,   
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                                               /результати голосування додаються/                                                    

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність (Войтенко В.Г.).  

         Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою Войтенка В.Г. про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність, площею 2,0 га,  в с.Мощена 

Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення не прийняте 

                     Результати голосування :  “за” – немає, 

                                                                 “проти” – 21,   

                                                                 “утримався” – немає,                                                      

                                           /результати голосування додаються/ 

 

Талан А.І.- депутат селищної ради залишив сесію. 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність (Воробей І.В.).  

         Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою Воробей І.В. про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність, площею 2,0 га,  в с.Старі 

Кошари  Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення не прийняте 

                     Результати голосування :  “за” – немає, 

                                                                 “проти” – 20,   

                                                                 “утримався” – немає,                                                      

                                           /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 24.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність.    

         Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою гр.Паливоди О.Б. про  надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність, площею 2,0 га в с.Старі 

Кошари Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №4/24 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                                    “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 
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СЛУХАЛИ: 25. Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення та надання земельної ділянки для ведення індивідуального 

садівництва у власність. 

                  Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу, 

яка ознайомила депутатів із заявою Куць А.В., про Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для ведення 

індивідуального садівництва у власність, площею 0,0580га,  в смт.Люблинець 

Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №4/25 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – немає.     

                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та 

надання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд у власність.    

                  Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу, 

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Михнюка М.М., про  затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд у власність, площею 0,25га,  в с.Довгоноси Ковельського району 

Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №4/26 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – немає.     

                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та 

надання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд у власність.   

         Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів  з заявою гр. Мартинюка С.В. про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у 

власність, площею 0,125 га в с.Мощена  Ковельського району Волинської 

області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №4/27 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  
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                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та 

надання земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність.                                            

             Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою гр.Палащука П.В. про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність, площею 2,0 га в с.Мощена  

Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №4/28 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та 

надання земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  у 

власність.                                                                                                       

            Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою гр.Оліферук Н.А. про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  у власність, площею 0,0024 га  в смт.Люблинець 

Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №4/29 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та 

надання земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність.                                              

            Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою гр.Бутинської А.С. про  затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність, площею 0,07 га  в с.Мощена 

Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №4/30 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                “проти” – немає,   

                               “утримався” – нема, 

                          “не голосував”-1. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 
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Ліщук Л.В. – депутат селищної ради оголосила, що не голосує по даному 

питанню. 

СЛУХАЛИ: 31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та 

надання земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність.                                                                                

         Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою гр.Козак Н.О. про   затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність,                                                                      

площею 0,2910 га   в с.Мощена Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №4/31 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та 

надання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд у власність.                                                

         Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою гр.Шевчика В.В. про  затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у 

власність, площею 0,1196 га в смт.Люблинець Ковельського району Волинської 

області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №4/32 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про вилучення земельної ділянки                                               

         Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою гр.Сидорука М.П. про  вилучення земельної 

ділянки, площею 0,30 га   в с.Нові Кошари Ковельського району Волинської 

області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №4/33 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 34. Про внесення змін до рішення селищної ради від 05.10.2012 

року №18-51/2012 «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
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відведення та надання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у 

власність».                                          

        Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою гр.Корнелюк Л.В. про  внесення змін до 

рішення селищної ради від 05.10.2012 року №18-51/2012 «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд у власність».                                          

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №4/34 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 35.  Про надання дозволу на виготовлення проекту детального 

плану території.                                              

        Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою гр.Михейчква М.О. про надання дозволу на 

виготовлення проекту детального плану території                                              

с.Мощена  Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №4/35 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 36.  Про надання дозволу на виготовлення проекту детального 

плану території.                                              

        Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою гр.Михейчква М.О. про надання дозволу на 

виготовлення проекту детального плану території                                              

с.Черкаси  Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №4/36 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 37.  Про надання дозволу на виготовлення проекту детального 

плану території.                                              

        Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою гр.Олещука А.В. про  надання дозволу на 

виготовлення проекту детального плану території                                              

с.Старі Кошари  Ковельського району Волинської області. 
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ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №4/37 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                          “не голосував”-1. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

Олещук А.В. – депутат селищної ради оголосив, що не голосує по даному 

питанню. 

СЛУХАЛИ: 38.  Про надання дозволу на виготовлення проекту детального 

плану території.                                              

        Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою гр.Півницької А.А. про  надання дозволу на 

виготовлення проекту детального плану території                                              

с.Нові Кошари   Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №4/38 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 39.  Про виділення в натурі земельної ділянки (паю) за межами 

населених пунктів Старокошарівської сільської ради. 

        Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою гр.Приступчук Т.Г. про   виділення в натурі 

земельної ділянки (паю) за межами населених пунктів плошею 1,3251 га 

Старокошарівської сільської ради   Ковельського району Волинської області. 

 

 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №4/39 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 40.  Про виділення в натурі земельної ділянки (паю) за межами 

населених пунктів Старокошарівської сільської ради. 

        Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою гр.Пекарчука І.Г. про   виділення в натурі 

земельної ділянки (паю) за межами населених пунктів Старокошарівської 

сільської ради    Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №4/40 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 
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                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 41.  Про виділення в натурі земельної ділянки (паю) за межами 

населених пунктів Старокошарівської сільської ради. 

        Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою гр.Пекарчука І.Г. про   виділення в натурі 

земельної ділянки (паю) за межами населених пунктів плошею 1,3251 га 

Старокошарівської сільської ради    Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №4/41 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

 

СЛУХАЛИ: 42.  Про виділення в натурі земельної ділянки (паю) за межами 

населених пунктів Старокошарівської сільської ради. 

        Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою гр.Приступчук Т.Г. про   виділення в натурі 

земельної ділянки (паю) за межами населених пунктів плошею 0,9264 га 

Старокошарівської сільської ради   Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №4/42 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

 

СЛУХАЛИ: 43.  Про виділення в натурі земельної ділянки (паю) за межами 

населених пунктів Старокошарівської сільської ради. 

        Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою гр.Пекарчука І.Г. про   виділення в натурі 

земельної ділянки (паю) плошею 0,9264 га за межами населених пунктів 

Старокошарівської сільської ради    Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №4/43 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

 

СЛУХАЛИ: 44.  Про виділення в натурі земельної ділянки (паю) за межами 

населених пунктів Старокошарівської сільської ради. 

        Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою гр.Приступчук Т.Г. про   виділення в натурі 
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земельної ділянки (паю) за межами населених пунктів плошею 0,3561 га 

Старокошарівської сільської ради   Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №4/44 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

 

СЛУХАЛИ: 45.  Про надання згоди на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на земельну частку (пай). 

        Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою гр.Міщука Ю.В. про    надання згоди на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

частку (пай), площею 3,5229 га в межах Старокошарівської сільської ради   

Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №4/45 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

 

СЛУХАЛИ: 46.  Про розгляд заяв.                                              

                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, 

яка ознайомила депутатів із заявами гр.гр.Мартинюк валентини Іванівни, 

Федосюка Миколи Миколайовича, Федосюк Катерини Миколаївни, Савчук 

Тетяни Миколаївни, Савчука Олександра Євгеновича про надання земельних 

ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №4/46 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

Різне. Кулик Ж.В. – секретар селищної ради повідомила депутатам селищної 

ради, що згідно вимог частини 3 статті 8 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» на депутатів місцевих рад поширюється дія Закону України «Про 

запобігання корупції». Депутати місцевих рад зобов’язані щороку до 1 квітня 

подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, за минулий рік відповідно до Закону України “Про 

запобігання корупції”, а також дотримуватися інших вимог фінансового 
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контролю, передбачених зазначеним Законом. Усі депутати та посадові 

особи місцевого самоврядування подають електронні декларації  про майно, 

доходи, витрати і зобов′язання фінансового характеру за 2020 рік на веб-сайті 

Національного агентства з питань запобігання корупції до 01.04.2021 року. 

За умисне неподання суб'єктом декларування декларації, передбачена 

кримінальна відповідальність за ст. 366-3 КК України у вигляді штрафу від 2 

500 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських 

робіт на строк від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. 

За несвоєчасне подання без поважних причин декларації передбачена 

адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу від 50 до 100 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 1 ст. 172-6 КУпАП). 

 

 

Селищний голова                                                                      Наталія СІХОВСЬКА 

 

Секретар селищної ради                                                                 Жанна КУЛИК 
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