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ЛЮБЛИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

        20 квітня 2021 року 

        місце проведення: 

        приміщення селищної ради 

Всього депутатів  -  22 

 

Присутніх на сесії  -  19 (список додається) 

 

Відсутніх з поважних  причин –   3  

 

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; 

Олексюк Н.І. – спеціаліст-землевпорядник; 

Ткачук К.О. –  в.о.директора КП «Екокомунсервіс»; 

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

Івасюк Ю.В. – завідувач КУ «Трудовий архів смт.Люблинець» 

 

                                                            ПОРЯДОК   ДЕННИЙ: 

     1. Про затвердження порядку денного шостої сесії  селищної ради  восьмого 

скликання. 

                  Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

      2. Про затвердження Концепції утворення Центру надання адміністративних 

послуг в Люблинецькій територіальній громаді. 

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

діяльності. 

      3. Про утворення відділу «Центр надання адміністративних послуг «Центр 

дії» виконавчого комітету Люблинецької селищної ради. 

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

діяльності 
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      4. 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 

       5.  Про ліквідацію Кругельської загальноосвітньої школи І ступеня – філії 

опорного навчального закладу «Люблинецька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Люблинецької селищної ради Волинської області» 

                 Інформував: Шум О.П. – заступник начальника Управління  

гуманітарної сфери  виконавчого комітету  селищної ради 

       6. Про прийняття на баланс об’єкту «Капітальний ремонт  фасаду будівлі 

опорного навчального закладу «Люблинецька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Люблинецької селищної ради Волинської області» по вул. 

Незалежності, 36 в смт Люблинець Ковельського району Волинської області 

(коригування)». 

                 Інформував: Шум О.П. – заступник начальника Управління  

гуманітарної сфери  виконавчого комітету  селищної ради 

       7.  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. 

       8. Про надання дозволу на списання основних засобів, що обліковуються на 

балансі КП «Екокомунсервіс» 

                   Інформує: Сіховська Н.М. – селищний голова 

       9. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та проведення земельних торгів. 

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

      10. Про розпорядження голови, прийняті в період з 19.02.2021 р. по 

20.04.2021року. 

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

      11. Про створення реабілітаційних ковідних центрів в Україні 

                  Інформувала: Хвиць Р.П. – депутат селищної ради. 

      12. Про розробку технічної документації із землеустрою щодо проведення 

інвентаризації земельної ділянки. 

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

      13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для ведння індивідуального садівництва  у власність.                                                                       

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

      14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність.                                              

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

     15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність.                                              

                   Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу 
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    16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та 

надання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність.                                              

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

    17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність.                                              

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

   18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність.       

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

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність.       

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

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність.        

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

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність.       

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

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність.       

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

23. 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. 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  у власність.                                                              

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

25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для обслуговування будівлі гаража, з метою передачі в 

оренду.                                             

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

26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність шляхом викупу КП «Автотранспортне 

підприємство-0262» та проведення експертної грошової оцінки. 

                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 
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27. Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) на 1/3 земельної ділянки (паю). 

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

28. Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) на частину  земельної частки (паю). 

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

29. Про затвердження проекту детального плану території розміщення 

індивідуальної забудови та надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.                                          

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

30. Про надання дозволу на виготовлення проекту детального плану території                                              

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

31. Про надання дозволу на виготовлення проекту детального плану території                                              

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

32. Про надання дозволу на виготовлення проекту детального плану території                                                                            

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

33. Про внесення змін до детального плану території розміщення житлового 

масиву садибної забудови в районі вул.Жовтнева в смт.люблинець 

Ковельського району Волинської області. 

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

34. 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. 

35. 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 

36. 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. 

37. 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. 

38. 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. 

39. Про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва у власність.                                                              
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                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного 

відділу. 

40. 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. 

41. 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. 

42. Про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва у власність.                                                              

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

43. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

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

44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

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

45. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

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

46. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

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

47. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

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

48. Про внесення змін до рішення Старокошарівської сільської ради від 

08.11.2012 року №21/9.11 «Про надання у власність    земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд та ведення особистого селянського господарства». 

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

49. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

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

50. Про розробку технічної документації із землеустрою щодо проведення 

інвентаризації земельної ділянки. 

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

51. Про передачу у власність земельної ділянки.   

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

52.  Про розгляд заяв.     

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

 

           

Оголошення депутатських звернень, запитів, запитань. 
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Сіховська Н.М. –  селищний голова зачитала депутатське звернення, щодо 

прибирання будівельного сміття в районі вул. П.Мирного в смт.Люблинець біля 

будівлі нової амбулаторії. Звернення додано. Селищний голова повідомила, що 

будівельні роботи на даному об’єкті відновлено, а будівельне сміття приберуть 

працівники підрядної організації. 

 

СЛУХАЛИ:1 Про затвердження порядку денного шостої  сесії  селищної 

ради  восьмого скликання за основу. 

ВИРІШИЛИ:                             

Прийняти за основу . 

                  Результати голосування: “за” – 20,  

                                                              “проти” – немає,      

                                                              “утримався” – немає.                                               

                                    /результати голосування додаються/   

СЛУХАЛИ:1. Про затвердження порядку денного третьої сесії  селищної 

ради  восьмого скликання  в цілому. 

ВИРІШИЛИ:                            Рішення  6/1 

Прийняти в цілому . 

                  Результати голосування: “за” – 20,  

                                                              “проти” – немає,      

                                                              “утримався” – немає.  

                                              / рішення додається /  

                                    /результати голосування додаються/   

 

СЛУХАЛИ: 2.  Про затвердження Концепції утворення Центру надання 

адміністративних послуг в Люблинецькій територіальній громаді. 

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

діяльності, яка ознайомила депутатів з Концепцією утворення Центру надання 

адміністративних послуг в Люблинецькій територіальній громаді. 

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

депутат селищної ради, про фінансування на утворення ЦНАПу.  

ВИРІШИЛИ:                            Рішення  6/2 

 Прийняти. Результати голосування: “за” – 18,  

                                                             “проти” – немає,  

                                                             “утримався” – 2.                                                            

                              / рішення додається /   

                               / результати голосування додаються/     

СЛУХАЛИ:3. Про утворення відділу «Центр надання адміністративних 

послуг «Центр дії» виконавчого комітету Люблинецької селищної ради. 

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

діяльності, яка розповіла депутатам селищної ради про структуру  та склад 

ЦНАПу. 

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

ВИРІШИЛИ:                           Рішення  6/3  

Прийняти. Результати голосування : “за” – 18, 
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                                                               “проти” – немає,      

                                                                   “утримався” – 2.    

                                                    / рішення додається / 

                                /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:4. 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 

В обговоренні взяли участь:  Логвинюк Н.Г.  – депутат селищної ради, про 

виплату одноразової допомоги усім військовослужбовцям, що заключили 

контракт, незалежно від того чи перебувають в зоні АТО/ООС . 

ВИРІШИЛИ:                            Рішення  6/4 

Прийняти.   Результати голосування : “за” – 18, 

                                                                 “проти” – немає, 

                                                                 “утримався” – 2. 

                                                                / рішення додається  /  

                                      /результати голосування додаються/        

СЛУХАЛИ:5. Про ліквідацію Кругельської загальноосвітньої школи І 

ступеня – філії опорного навчального закладу «Люблинецька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Люблинецької селищної ради 

Волинської області» 

                 Інформував: Шум О.П. – заступник начальника Управління  

гуманітарної сфери  виконавчого комітету  селищної ради 

В обговоренні взяли участь:  Сіховська Н.М. – селищний голова, Олещук А.В.- 

депутат селищної ради. 

ВИРІШИЛИ:                             Рішення № 6/5 

Прийняти.  Результати голосування :   “за” – 20,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався”-немає.   

                                                                  /рішення додається /   

                                      /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:6.  Про прийняття на баланс об’єкту «Капітальний ремонт  

фасаду будівлі опорного навчального закладу «Люблинецька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Люблинецької селищної ради 

Волинської області» по вул. Незалежності, 36 в смт Люблинець 

Ковельського району Волинської області (коригування)». 

                 Інформував: Шум О.П. – заступник начальника Управління  

гуманітарної сфери  виконавчого комітету  селищної ради 

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

ВИРІШИЛИ:                             Рішення № 6/6 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає, 

                                                                 “не голосував” – немає 

                                                               / рішення додається /  
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                                     /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 7. 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, яка 

ознайомила депутатів із змінами в селищному бюджеті на 2021 рік. 

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

 Хвиць Р.П.- депутат селищної ради  повідомила, що постійна комісія з питань 

бюджету, фінансів, планування, управління комунальною власністю, соціально 

– економічного розвитку та інвестиційної діяльності, депутатської діяльності та 

етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку, рекомендує 

прийняти запропоновані зміни; 

Пасаман В.І. – депутат селищної ради, про видатки на ремонт будинку 

культури. 

ВИРІШИЛИ:                             Рішення № 6/7 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає, 

                                                                 “не голосував” – немає 

                                                             / рішення додається/   

                                               /результати голосування додаються/     

СЛУХАЛИ:8. Про надання дозволу на списання основних засобів, що 

обліковуються на балансі КП «Екокомунсервіс» 

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

депутатів з основними засобами, що підлягають списанню. 

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 6/8 

Прийняти.  Результати голосування :   “за” – 20,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає, 

                                                                  “не голосував” – немає.   

                                                             / рішення додається/   

                                    /результати голосування додаються/   

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та проведення земельних торгів. 

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

відділу, яка ознайомила депутатів селищної ради з  проектом  землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки та проведення земельних торгів площею 

9,0000га в с.Черкаси. 

ВИРІШИЛИ:                      Рішення  № 6/9 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає,  

                                                                 “не голосував” – немає.   

                                                        / рішення додається / 

                                /результати голосування додаються/   
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СЛУХАЛИ:10. Про розпорядження голови, прийняті в період з 

19.02.2021 р. по 20.04.2021року. 

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

депутатів селищної ради з розпорядженнями голови в міжсесійний період. 

ВИРІШИЛИ:                      Рішення  № 6/10 

Прийняти.  Результати голосування:  “за” – 19,  

                                                                “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає,  

                                                                 “не голосував” – 1.   

                                                        / рішення додається / 

                                               /результати голосування додаються/   

Сіховська Н.М. – селищний голова повідомила, що не бере участі у голосуванні 

по даному питанню. 

СЛУХАЛИ:11. Про створення реабілітаційних ковідних центрів в Україні 

                  Інформувала: Хвиць Р.П. – депутат селищної ради, яка 

запропонувала депутатам селищної ради звернутися до Президента України, 

Прем’єр-міністра України, міністра охорони здоров’я України, Голови 

Верховної Ради України щодо вжиття заходів для створення реабілітаційних 

ковідних центрів в Україні. 

ВИРІШИЛИ:                         Рішення  №6/11 

 Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20,  

                                                              “проти” – немає,   

                                                              “утримався” – немає, 

                                                               “не голосував” – немає      

                                                         / рішення додається /   

                              /результати голосування додаються/ 

 

СЛУХАЛИ:12. Про розробку технічної документації із землеустрою щодо 

проведення інвентаризації земельної ділянки. 

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

яка ознайомила депутатів з технічною документацією із землеустрою щодо 

проведення інвентаризації земельної ділянки площею 1,5 га в смт.Люблинець. 

ВИРІШИЛИ:                         Рішення  №6/12 

Прийняти.  Результати голосування :   “за” – 20,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає.   

                                                                  “не голосував” – немає.    

                                                      / рішення додається /   

                              /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:13. 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 селищної ради із заявою гр.Супрунюк З.П. про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання земельної 
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ділянки для ведння індивідуального садівництва  у власність, площею 0,06 

га в смт.Люблинець Ковельського району Волинської області.                                                                     

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 6/13 

 Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає.   

                                                                  “не голосував” – немає.    

                                                      / рішення додається /   

                              /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та 

надання земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність.                                              

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Супрунюк З.П. про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства у власність, площею 0,25 га в 

смт.Люблинець Ковельського району Волинської області.                                                                                                                   

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  №6/14 

Прийняти   Результати голосування :  “за” – 20,  

                                                                “проти” – немає,   

                                                                “утримався” – немає, 

                                                                 “не голосував” – немає.   

                                                              / рішення додається /   

                                              /результати голосування додаються/ 

 

СЛУХАЛИ:15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та 

надання земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність.                                              

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Буряк Т.В. про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність, площею 0,15 га в 

с.Довгоноси   Ковельського району Волинської області.                                           

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  №6/15 

Прийняти   Результати голосування :  “за” – 18,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає, 

                                                                  “не голосував” – 2.   

                                                              / рішення додається /   

                                              /результати голосування додаються/ 

Буряк І.В. – депутат селищної ради повідомив, що не голосує по даному 

питанню. 

Пасаман В.І. – депутат селищної ради повідомила, що не голосує по даному 

питанню. 
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СЛУХАЛИ:16. Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення та надання земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність.                                              

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Зінченка В.М. про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність, площею 0,15 га в 

с.Довгоноси   Ковельського району Волинської області.                                           

 

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  №6/16 

Прийняти   Результати голосування :    “за” – 20,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає, 

                                                                  “не голосував” – немає.   

                                                              / рішення додається /   

                                              /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та 

надання земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність.                                              

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Корнелюк Л.В. про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства у власність, площею 0,23 га в 

смт.Люблинець   Ковельського району Волинської області.                                           

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 6/17 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20,  

                                                                “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає.  

                                                                 “не голосував” – немає.       

                                                     / рішення додається /   

                              /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та 

надання земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність.                                              

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Голодової О.С. про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства у власність, площею 0,25 га в 

с.Довгоноси   Ковельського району Волинської області.                                           

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 6/18 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” –20 ,  

                                                                “проти” – немає,   

                                                                “утримався” – немає.      

                                                    / рішення додається /   

                                       /результати голосування додаються/  
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СЛУХАЛИ:19. Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення та надання земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність.                                              

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Омельчук Т.В. про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність, площею 0,0980 га в 

смт.Люблинець  Ковельського району Волинської області.                                           

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 6/19 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20,  

                                                                “проти” – немає,   

                                                                “утримався” – немає.    

                                                                “не голосував” – немає.     

                                                            / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та 

надання земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність.                                              

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Міхейчевої Л.А. про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства у власність, площею 0,25 га в 

с.Черкаси   Ковельського району Волинської області.                                           

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 6/20 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – немає.     

                                                                / рішення додається /   

                                     /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та 

надання земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність.                                              

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Кісляк В.В. про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність, площею 0,15 га в 

с.Довгоноси   Ковельського району Волинської області.                                           

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/21 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – немає.     

                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 
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СЛУХАЛИ: 22. Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення та надання земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність.                                              

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Лесик Н.В. про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність, площею 0,10 га в 

с.Довгоноси   Ковельського району Волинської області.                                           

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/22 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – немає.     

                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 23. 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.Лесик Н.В. про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у 

власність, площею 0,1070 га,  в смт.Люблинець Ковельського району 

Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/23 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – немає.     

                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 24.  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.Кропиви О.М. про  затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  у власність, площею 0,0056 га в смт.Люблинець 

Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/24 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                                    “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 
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СЛУХАЛИ: 25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для обслуговування будівлі гаража, з 

метою передачі в оренду.                                             

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

яка ознайомила депутатів із заявою Дмитрука М.Г. , про  надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

обслуговування будівлі гаража, з метою передачі в оренду, площею 0,1095 га,  в 

с.Мощена Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/25 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – немає.     

                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу КП 

«Автотранспортне підприємство-0262» та проведення експертної грошової 

оцінки. 

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Михнюка М.М., про  надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

шляхом викупу КП «Автотранспортне підприємство-0262» та проведення 

експертної грошової оцінки, площею 4,7га,  в смт.Люблинець Ковельського 

району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/26 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – немає.     

                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 27. Про надання згоди на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на 1/3 земельної ділянки (паю). 

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

ознайомила депутатів  з заявою гр. Зубач Т.П. про  надання згоди на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 1/3 земельної 

ділянки (паю) в межах Старокошарівської сільської ради  Ковельського району 

Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/27 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 
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                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 28. Про надання згоди на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на частину  земельної частки (паю). 

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

ознайомила депутатів із заявою гр.Демінського С.А. про  надання згоди на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної частки (паю), межах Старокошарівської сільської ради  Ковельського 

району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/28 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 29. Про затвердження проекту детального плану території 

розміщення індивідуальної забудови та надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд.                                          

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

ознайомила депутатів із заявою гр.Кричука Г.Г. про  затвердження проекту 

детального плану території розміщення індивідуальної забудови та надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд, площею 0,21 га  в с.Черкаси Ковельського 

району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/29 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 30. Про надання дозволу на виготовлення проекту детального 

плану території .                                             

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

ознайомила депутатів із заявою гр.Борисюк І.П. про  надання дозволу на 

виготовлення проекту детального плану території   в смт.Люблинець 

Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/30 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                “проти” – немає,   

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

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 31. Про надання дозволу на виготовлення проекту детального 

плану території .                                             

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

ознайомила депутатів із заявою гр.Стасюка В.І. про  надання дозволу на 

виготовлення проекту детального плану території   в смт.Люблинець 

Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/31 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 32. Про надання дозволу на виготовлення проекту детального 

плану території .                                             

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

ознайомила депутатів із заявою гр.Голярчук К.М. про  надання дозволу на 

виготовлення проекту детального плану території   в смт.Люблинець 

Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/32 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про внесення змін до детального плану території 

розміщення житлового масиву садибної забудови в районі вул.Жовтнева в 

смт.люблинець Ковельського району Волинської області.                                            

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

ознайомила депутатів із заявою гр.Шепшелея В.Я. про  внесення змін до 

детального плану території розміщення житлового масиву садибної забудови в 

районі вул.Жовтнева в смт.Люблинець Ковельського району Волинської 

області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/33 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 
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СЛУХАЛИ: 34. 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, 

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Герасимчук Я.С. про  надання дозволу на 

розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

Волинської області.                                        

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/34 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 35.  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.Дубія В.В. про  надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність, площею 2 га в                                                                                 

с.Старі Кошари  Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/35 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 36.  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.Корнят Н.М. про  надання дозволу на 

розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства у власність, площею 0,75 га в                                                                                 

с.Нові Кошари  Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/36 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 
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СЛУХАЛИ: 37.  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.Халматова Т.А. про  надання дозволу на 

розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства у власність, площею 2 га в                                                                                 

с.Старі Кошари  Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/37 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                          “не голосував”-немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 38.  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.Мартинюку Д.Г. про  надання дозволу на 

розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства у власність, площею 2 га в                                                                                 

с.Мощена  Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/38 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 39.  Про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки для ведення індивідуального 

садівництва у власність.                                                              

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

ознайомила депутатів із заявою гр.Дубія В.В. про  надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для ведення 

індивідуального садівництва у власність площею 0,06 га в                                                                                 

смт.Люблинець  Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/39 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

Рокун О.І. – депутат селищної ради оголосила, що залишає сесію. 
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СЛУХАЛИ: 40.  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.Івлєва В.М. про  надання дозволу на 

розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства у власність, площею 1,6 га в                                                                                 

с.Старі Кошари  Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/40 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 14, 

                                                                “проти” – 1,   

                            “утримався” – 2, 

                                 “не голосував” – 2. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

Івлєв В.М. – депутат селищної ради оголосив, що не бере участі у голосування 

по даному питанні. 

Федорук А.Б. – депутат селищної ради оголосив, що не бере участі у 

голосування по даному питанні. 

СЛУХАЛИ: 41.  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.Давидюка М.В. про  надання дозволу на 

розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства у власність, площею 0,10 га в                                                                                 

с.Довгоноси  Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/41 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

 

СЛУХАЛИ: 42.  Про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки для ведення індивідуального 

садівництва у власність.                                                              

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

ознайомила депутатів із заявою гр.Кухарчука М.П. про надання дозволу на 

розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

ведення індивідуального садівництва у власність.                                                              

плошею 0,015 га в смт.Люблинець   Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/42 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

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

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 43.  Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

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

ознайомила депутатів із заявою гр.Романюка М.П. про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), плошею 0,4849 га в с.Старі Кошари    Ковельського 

району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/43 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

 

СЛУХАЛИ: 44.  Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

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

ознайомила депутатів із заявою гр.Жихарука О.О. про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), площею 0,25 га в с.Кругель    Ковельського району 

Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/44 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 45.  Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

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

ознайомила депутатів із заявою гр.Герасимчук Л.І. про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), плошею 0,25 га в с.Старі Кошари    Ковельського району 

Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/45 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 
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СЛУХАЛИ: 46.  Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

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

ознайомила депутатів із заявою гр.Лисюк С.О. про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), плошею 0,1485 га в с.Старі Кошари    Ковельського 

району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/46 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

 

СЛУХАЛИ: 47.  Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

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

ознайомила депутатів із заявою гр.Чеснюка О.М. про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), плошею 0,25 га в с.Старі Кошари    Ковельського району 

Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/47 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 48.  Про внесення змін до рішення Старокошарівської 

сільської ради від 08.11.2012 року №21/9.11 «Про надання у власність    

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського 

господарства». 

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

ознайомила депутатів із заявою гр.Грацонь М.В. про  внесення змін до рішення 

Старокошарівської сільської ради від 08.11.2012 року №21/9.11 «Про надання у 

власність    земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського 

господарства», плошею 0,1355 га в с.Кругель    Ковельського району 

Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/48 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає, 

                               “не голосував” – 1. 
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                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

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

питанню. 

Мичко І.Р., Вознюк І.В.- депутати селищної ради оголосили, що залишають 

сесійне засідання. 

СЛУХАЛИ: 49.  Про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою 

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

ознайомила депутатів із зверненням голови ФГ «Світанок» про  припинення 

права постійного користування земельною ділянкою, площею 2,11 га в 

с.Черкаси   Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/49 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 17, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 50.  Про розробку технічної документації із землеустрою щодо 

проведення інвентаризації земельної ділянки. 

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

ознайомила депутатів із метою розробки технічної документації із землеустрою 

щодо проведення інвентаризації земельної ділянки, площею 60,00 га в 

с.Довгоноси   Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/50 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 17, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 51.  Про передачу у власність земельної ділянки.   

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

ознайомила депутатів із заявою гр.гр.Федорука А.Б., Федорук Є.Б. про 

передачу у власність Федорук Є.Б. земельної ділянки, площею 4,1746 га із 

земель наданих ФГ «КРОНА» в оренду та про передачу у власність Федорук 

А.Б. земельної ділянки площею 4,5602 га із земель наданих ФГ «КРОНА» в 

оренду в с.Мощена  Ковельського району Волинської області. Також 

повідомила, що голова ФГ Федорук А.Б. не надав витяги з кадастрової книги, 

тому номери кадастрових номерів невідомі на земельні ділянка, а технічна 

документація не відповідає чинному законодавства, застаріла. 

Федорук А.Б – депутат селищної ради, голова ФГ«КРОНА» повідомив, що 

технічна документація на земельні ділянки розроблена і нову роби ти не 

планує. Депутати Мощенської сільської ради не затвердили ТД на земельні 

ділянки і він був змушений звертатися у судові інстанції. Звернувся до 
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депутатів, щодо прийняття рішення про передачу у власність зазначених 

вище земельних ділянок. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/51 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 14, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – 1, 

                               “не голосував” – 2. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

Івлєв В.М. – депутат селищної ради оголосив, що не бере участі у голосування 

по даному питанню. 

Федорук А.Б. – депутат селищної ради оголосив, що не бере участі у 

голосування по даному питанню. 

СЛУХАЛИ:   Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність . 

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

ознайомила депутатів із заявою гр. Федорука А.Б., Масловського А.П. 

Мельничука О.В. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність 0,07 га в для обслуговування частки 

14/100 приміщення будівлі казарми в с.Черкаси, вул.Лісова18,буд.1   

Ковельського району Волинської області. Також повідомила що будівля 

знаходиться у власності відповідно до договору купівлі – продажу. На даний 

час набути земельну ділянку у власність можливо тільки шляхом викупу. 

Сіховська Н.М. – селищний голова повідомила, що уже розроблений 

генеральний план с.Черкаси, на 24.05.2021 призначено громадські обговорення. 

Після затвердження генерального плану, можливо будуть інші шляхи передачі 

у власність земельної ділянки, а не тільки викуп. Дане питання відкладено для 

вивчення та перенесено для розгляду на наступну чергову сесію. 

СЛУХАЛИ: 52.  Про розгляд заяв.                                              

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

яка ознайомила депутатів із заявами гр.гр.Гузя Івана Миколайовича, 

Курдюкової Ірини Миколаївни, Омельчук Тетяни Валеріївни, Бручі Катерини 

Олександрівни про надання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/52 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 17, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

 

Селищний голова                                                                      Наталія СІХОВСЬКА 

 

Секретар селищної ради                                                                 Жанна КУЛИК 
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