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ЛЮБЛИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

        23 червня 2021 року 

        місце проведення: 

        приміщення селищної ради 

Всього депутатів  -  22 

 

Присутніх на сесії  -  18 (список додається) 

 

Відсутніх з поважних  причин –   4 

 

Сесію вела селищний голова  Н.М.Сіховська  

                                   

ЗАПРОШЕНІ: 

Шепшелей Г.І. – староста Старокошарівського старостинського округу; 

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. –  директор  КП «Екокомунсервіс»; 

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

Буряк Т.В. –  директор Комунального закладу «Центр культури і дозвілля 

Люблинецької територіальної громади»; 

Самойліч Н.М. – начальник відділу соціального захисту населення; 

Тарасюк А.М. – поліцейський офіцер громади. 

 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ: 

       1. Про затвердження порядку денного сьомої сесії  селищної ради  восьмого 

скликання. 

                  Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

       2. Про стан медичного обслуговування населення на території 

Люблинецької територіальної громади. 

                 Інформував: Зима О.П. -  завідувач Люблинецької амбулаторіїЗПСМ 

       3. Про встановлення єдиного податку та ставок  єдиного податку для 

фізичних осіб-підприємців на території Люблинецької селищної ради                                                 

                  Інформувала:Кулик Ж.В. - секретар селищної ради. 
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       4. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на    нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки на території Люблинецької селищної  

ради 

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

       5. Про  встановлення транспортного податку на території Люблинецької  

селищної ради  

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

        6.  Про встановлення ставок та пiльг зi сплати земельного податку  

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

        7.  Про створення відділу - служби у справах дітей та соціального захисту 

населення  виконавчого комітету Люблинецької селищної ради та затвердження 

Положення  відділу - служби у справах дітей та соціального захисту населення  

виконавчого комітету Люблинецької селищної ради           

                  Інформувала: Самойліч Н.М.  – начальник відділу соціального 

захисту населення. 

        8. Про внесення змін до структури та загальної чисельності виконавчих 

органів апарату Люблинецької селищної ради 

                 Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова 

        9. Про затвердження старости  Мощенського старостинського округу 

Люблинецької  селищної територіальної громади. 

                  Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова 

       10. Про план роботи селищної ради на друге  півріччя 2021 року 

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

        11. Про перейменування та затвердження нової редакції статуту опорного 

навчального закладу «Люблинецький ліцей Люблинецької селищної ради 

Волинської області». 

                 Інформував: Шум О.П. – заступник начальника Управління  

гуманітарної сфери  виконавчого комітету  селищної ради 

       12. Про перейменування та затвердження нової редакції статуту 

Старокошарівського ліцею Люблинецької селищної ради Волинської області 

                 Інформував: Шум О.П. – заступник начальника Управління  

гуманітарної сфери  виконавчого комітету  селищної ради 

       13. Про внесення змін в рішення селищної ради від 19.02.2021року №4/5 

«Про затвердження структури,  чисельності» працівників КП 

«Екокомунсервіс»». 

                  Інформувала: Ткачук К.О. – директор КП «Екокомунсервіс». 

       14. Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

розміщення житлового масиву в с.Мощена (район вул.Квіткова). 

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

        15. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель села Мощена.         

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

       16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки зі зміною цільового призначення.          

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

http://letychiv.km.ua/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb/
http://letychiv.km.ua/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb/
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        17. Про проведення земельних торгів. 

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

       18. Про розпорядження голови, прийняті в період з  20.04.2021року по 

23.06.2021року. 

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

       19.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

       20.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

       21.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

       22.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

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

       23. Про вилучення земельної ділянки 

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

       24. Про вилучення земельної ділянки 

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

       25. Про вилучення земельної ділянки 

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

       26. Про скасування рішення сесії селищної ради від 14.08.2020 року №46/15 

«Про надання дозволу щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність. 

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

         27. Про припинення дії договору оренди землі шляхом його розірвання за 

згодою сторін. 

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

        28. Про надання дозволу на виготовлення проекту детального плану 

території                

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

        29. Про надання дозволу на виготовлення проекту детального плану 

території                                         

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

        30. Про затвердження проекту детального плану території та надання  

дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення  у власність 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд.                                          

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

        31. Про затвердження проекту детального плану території та надання  

дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення  у власність 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд.                                             
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                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного 

відділу. 

32. 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. 

33. Про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва у власність.                                                                                       

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

34. Про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва 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.                                                              

                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 надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

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

відділу. 

44. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність. 

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

45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у власність . 

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

46. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність. 

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

47. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність. 

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

48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у власність 

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

49. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність. 

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

50.  Про розгляд заяв.     

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

         

Оголошення депутатських звернень, запитів, запитань. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження порядку денного сьомої сесії  селищної 

ради  восьмого скликання за основу. 

ВИРІШИЛИ:                             

Прийняти за основу . 

                  Результати голосування: “за” – 17,  

                                                              “проти” – немає,      

                                                              “утримався” – немає.                                               

                                    /результати голосування додаються/   

СЛУХАЛИ:1. Про затвердження порядку денного сьомої сесії  селищної 

ради  восьмого скликання  в цілому. 

ВИРІШИЛИ:                            Рішення  7/1 

Прийняти в цілому . 

                  Результати голосування: “за” – 18,  

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

                                                      / рішення додається /  

                                    /результати голосування додаються/   

СЛУХАЛИ: 2.  Про стан медичного обслуговування населення на території 

Люблинецької територіальної громади. 

         Інформував: Зима О.П. -  завідувач Люблинецької  амбулаторії ЗПСМ, 

який ознайомив депутатів з медичним обслуговуванням у громаді 

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

депутат селищної ради.  

ВИРІШИЛИ:                            Рішення  7/2 

 Прийняти. Результати голосування: “за” – 19,  

                                                             “проти” – немає,  

                                                             “утримався” – немає.                                                            

                              / рішення додається /   

                               / результати голосування додаються/     

СЛУХАЛИ:3. Про встановлення єдиного податку та ставок  єдиного 

податку для фізичних осіб-підприємців на території Люблинецької 

селищної ради.                                                

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

депутатів селищної ради із ставками єдиного податку які вступають в дію з 

01.01.2022 року. 

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

ВИРІШИЛИ:                           Рішення  7/3  

Прийняти. Результати голосування : “за” – 19, 

                                                               “проти” – немає,      

                                                                 “утримався” – немає.    

                                                    / рішення додається / 

                                /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 4. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на    

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Люблинецької 

селищної  ради. 

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

депутатів селищної ради із податком на  нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, який вступає в дію з 01.01.2022 року. 

В обговоренні взяли участь: Рокун О.І. – депутат селищної ради. 

ВИРІШИЛИ:                            Рішення  7/4 

Прийняти.   Результати голосування : “за” – 19, 

                                                                 “проти” – немає, 

                                                                 “утримався” – немає. 

                                                                / рішення додається  /  

                                      /результати голосування додаються/        

СЛУХАЛИ:5. Про  встановлення транспортного податку на території 

Люблинецької  селищної ради  
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                  Інформувала:Кулик Ж.В. - секретар селищної ради, яка 

ознайомила депутатів селищної ради із транспортним податком який вступає в 

дію з 01.01.2022 року. 

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

ВИРІШИЛИ:                             Рішення № 7/5 

Прийняти.  Результати голосування :   “за” – 19,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався”-немає.   

                                                                  /рішення додається /   

                                      /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:6.  Про встановлення ставок та пiльг зi сплати земельного 

податку  

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

відділу, яка ознайомила депутатів із земельним податком.  

В обговоренні взяли участь: Гора Н.М. – депутат селищної ради, про податок на 

землі промисловості. 

ВИРІШИЛИ:                             Рішення № 7/6 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає, 

                                                                 “не голосував” – немає 

                                                               / рішення додається /  

                                     /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 7. Про створення відділу - служби у справах дітей та 

соціального захисту населення  виконавчого комітету Люблинецької 

селищної ради та затвердження Положення  відділу - служби у справах 

дітей та соціального захисту населення  виконавчого комітету 

Люблинецької селищної ради           

                  Інформувала: Самойліч Н.М.  – начальник відділу соціального 

захисту населення, яка ознайомила депутатів із Положенням  відділу - служби у 

справах дітей та соціального захисту населення  виконавчого комітету 

Люблинецької селищної ради           

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

ВИРІШИЛИ:                             Рішення № 7/7 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає, 

                                                                 “не голосував” – немає 

                                                             / рішення додається/   

                                               /результати голосування додаються/     

СЛУХАЛИ:8. Про внесення змін до структури та загальної чисельності 

виконавчих органів апарату Люблинецької селищної ради. 

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

депутатів із змінами в структурі виконавчого комітету селищної ради. 

 

http://letychiv.km.ua/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb/
http://letychiv.km.ua/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb/
http://letychiv.km.ua/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb/
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ВИРІШИЛИ:                          Рішення  № 7/8 

Прийняти.  Результати голосування :   “за” – 19,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає, 

                                                                  “не голосував” – немає.   

                                                             / рішення додається/   

                                    /результати голосування додаються/   

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження старости  Мощенського старостинського 

округу Люблинецької  селищної територіальної громади. 

                  Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

ВИРІШИЛИ:                      Рішення  № 7/9 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає,  

                                                                 “не голосував” – 1.   

                                                        / рішення додається / 

                                /результати голосування додаються/   

СЛУХАЛИ:10. Про план роботи селищної ради на друге  півріччя 2021 

року. 

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

депутатів селищної ради з планом роботи на друге півріччя 2021 року. 

В обговоренні взяли участь: Гора Н.М. – депутат селищної ради, про звіт 

адміністративної комісії . 

ВИРІШИЛИ:                      Рішення  №7/10 

Прийняти.  Результати голосування:  “за” – 19,  

                                                                “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає,  

                                                                 “не голосував” – немає.   

                                                        / рішення додається / 

                                               /результати голосування додаються/   

СЛУХАЛИ:11. Про перейменування та затвердження нової редакції статуту 

опорного навчального закладу «Люблинецький ліцей Люблинецької 

селищної ради Волинської області». 

                 Інформував: Шум О.П. – заступник начальника Управління  

гуманітарної сфери  виконавчого комітету  селищної ради. 

В обговоренні взяли участь:Олещук А.В.- депутат селищної ради, про кількість 

профільних класів, Хвиць Р.П. – депутат селищної ради. 

ВИРІШИЛИ:                         Рішення  №7/11 

 Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19,  

                                                              “проти” – немає,   

                                                              “утримався” – немає, 

                                                               “не голосував” – немає      

                                                         / рішення додається /   

                              /результати голосування додаються/ 
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СЛУХАЛИ:12. Про перейменування та затвердження нової редакції статуту 

Старокошарівського ліцею 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 

ВИРІШИЛИ:                         Рішення  №7/12 

Прийняти.  Результати голосування :   “за” – 19,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає.   

                                                                  “не голосував” – немає.    

                                                      / рішення додається /   

                              /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:13. Про внесення змін в рішення селищної ради від 

19.02.2021року №4/5 «Про затвердження структури,  чисельності» 

працівників КП «Екокомунсервіс»». 

                  Інформувала: Ткачук К.О. – директор КП «Екокомунсервіс». 

В обговоренні взяли участь: Пасаман В.І. – депутат селищної ради, яка 

повідомила депутатів селищної ради, що комісія рекомендує прийняти дане 

рішення. 

ВИРІШИЛИ:                         Рішення  №7/13 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає.   

                                                                  “не голосував” – немає.    

                                                      / рішення додається /   

                              /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 14. Про надання дозволу на виготовлення детального плану 

території розміщення житлового масиву в с.Мощена (район вул.Квіткова). 

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

яка ознайомила депутатів із детальним планом території розміщення житлового 

масиву в с.Мощена (район вул.Квіткова) Ковельського району Волинської 

області.                                                                                                                   

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  №7/14 

Прийняти   Результати голосування :  “за” – 18,  

                                                                “проти” – немає,   

                                                                “утримався” – 1, 

                                                                 “не голосував” – немає.   

                                                              / рішення додається /   

                                              /результати голосування додаються/ 

 

СЛУХАЛИ:15. Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Мощена.         
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                   Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного 

відділу яка ознайомила депутатів із технічною документацією з нормативної 

грошової оцінки земель села Мощена.         

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  №7/15 

Прийняти   Результати голосування :  “за” – 19,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає, 

                                                                  “не голосував” – немає.   

                                                              / рішення додається /   

                                              /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки зі зміною цільового призначення.                                                      

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

яка ознайомила депутатів із проектом землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки зі зміною цільового призначення.                                                      

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  №7/16 

Прийняти   Результати голосування :    “за” – 19,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає, 

                                                                  “не голосував” – немає.   

                                                              / рішення додається /   

                                              /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:17. Про проведення земельних торгів 

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

яка ознайомила депутатів про проведення аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянок.                                          

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 7/17 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 17,  

                                                                “проти” – 1,   

                                                                 “утримався” – 1.  

                                                                 “не голосував” – немає.       

                                                     / рішення додається /   

                              /результати голосування додаються/ 

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

20.04.2021року по 23.06.2021року. 

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

депутатів із розпорядженнями голови, які прийняті в міжсесійний період. 

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 7/18 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” –18 ,  

                                                                “проти” – немає,   

                                                                “утримався” – немає, 

                                                                 “не голосував” – 1.          

                                                    / рішення додається /   

                                       /результати голосування додаються/  
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Сіховська Н.М. – селищний голова повідомила, що не бере участі у 

голосуванні по даному питанню. 

СЛУХАЛИ:19. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

місцевості). 

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

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), площею 0,25 га в с.Старі Кошари 

Ковельського району Волинської області.                                           

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 7/19 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18,  

                                                                “проти” – немає,   

                                                                “утримався” – немає.    

                                                                “не голосував” – 1.     

                                                            / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:20. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

місцевості). 

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

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), площею 0,25 га в с.Старі Кошари  

Ковельського району Волинської області.                                           

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 7/20 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – 1.     

                                                                / рішення додається /   

                                     /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 21. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

місцевості).                                              

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Поліщука І.І. про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), площею 0,25 га в с.Черкаси   Ковельського 

району Волинської області.                                           

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №7/21 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – 1.     
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                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 22. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Федосюк Л.П. про  затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), площею 0,25 га в с.Старі Кошари   

Ковельського району Волинської області.                                           

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №7/22 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – 1.     

                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 23. Про вилучення земельної ділянки  

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Тарасюк Л.З. про  вилучення земельної 

ділянки, площею 0,06 га,  в смт.Люблинець Ковельського району Волинської 

області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №7/23 

Прийняти.  Результати голосування :   “за” – 18,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – 1.     

                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 24.  Про вилучення земельної ділянки  

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Саливончик О.М. про  вилучення 

земельної ділянки, площею 1,0 га,  в смт.Люблинець Ковельського району 

Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №7/24 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                                 “проти” – немає,   

                                    “утримався” – немає, 

                                                                  “не голосував” – 1.     

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 25. Про вилучення земельної ділянки  

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Гевель Н.М. про  вилучення земельної 

ділянки, площею 0,63 га,  в с.Старі Кошари Ковельського району Волинської 

області. 
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ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №7/25 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – 1.     

                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 26. Про скасування рішення сесії селищної ради від 14.08.2020 

року №46/15 «Про надання дозволу щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства у власність. 

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Бойчук В.О., про  скасування рішення 

сесії селищної ради від 14.08.2020 року №46/15 «Про надання дозволу щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

у власність». 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №7/26 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – 1.     

                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 27. Про припинення дії договору оренди землі шляхом його 

розірвання за згодою сторін. 

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

ознайомила депутатів  з заявою гр. Чирука О.М. про  припинення дії договору 

оренди землі шляхом його розірвання за згодою сторін. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №7/27 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 28. Про надання дозволу на виготовлення проекту детального 

плану території.                

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

ознайомила депутатів із заявою гр.Бойчук В.О. про  надання дозволу на 

виготовлення проекту детального плану території в с.Довгоноси   Ковельського 

району Волинської області.             

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №7/28 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 
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СЛУХАЛИ: 29. Про надання дозволу на виготовлення проекту детального 

плану території                                         

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

ознайомила депутатів із заявою гр. Бицюри В.Г. про надання дозволу на 

виготовлення проекту детального плану території  в с.Старі Кошари 

Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №7/29 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 30. Про затвердження проекту детального плану території та 

надання  дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення  у 

власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд.                                          

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

ознайомила депутатів із заявою гр.Півницької А.А. про затвердження проекту 

детального плану території та надання  дозволу на розробку  проекту 

землеустрою щодо відведення  у власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

площею 0,163га в с.Старі Кошари Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №7/30 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                “проти” – немає,   

                               “утримався” – нема, 

                                 “не голосував”-немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 31. Про затвердження проекту детального плану території та 

надання  дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення  у 

власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд.                                          

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

ознайомила депутатів із заявою гр.Олещука А.В. про затвердження проекту 

детального плану території та надання  дозволу на розробку  проекту 

землеустрою щодо відведення  у власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

площею 0,175га в с.Старі Кошари Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №7/31 

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 бере участі у 

голосуванні по даному питанню. 

СЛУХАЛИ: 32. 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.Шпилюка 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  №7/32 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

 

СЛУХАЛИ: 33. 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.Долінко Н.П. про  надання дозволу на 

розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

ведення індивідуального садівництва у власність в смт.Люблинець 

Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №7/33 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                 “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 34. 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.Герасимчук Я.С. 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  №7/34 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                 “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 
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                                         /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.Поліщука М.С. про  надання дозволу на 

розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства у власність, площею 1,10 га в                                                                                 

с.Старі Кошари  Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №6/35 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                 “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.Дунця Д.А. про  надання дозволу на 

розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства у власність, площею 0,0894 га в                                                                                 

смт.Люблинець Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №7/36 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                               “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

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.Семенюк Н.М. про  надання дозволу на 

розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства у власність, площею 0,19 га в                                                                                 

с.Довгоноси  Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №7/37 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                    “не голосував”-немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 
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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 учасника АТО, гр.Мазура С.В. про  надання 

дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства у власність, площею 2 га в                                                                                 

с.Черкаси  Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №7/38 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                 “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.Трофімчук Л.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  №7/39 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

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.Холонюк Н.В. про  надання дозволу на 

розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства у власність, площею 1,0 га в                                                                                 

с.Кругель Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №7/40 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає, 

                                      “не голосував” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 
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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.Коваленко І.А. про  надання дозволу на 

розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства у власність, площею 0,31га в                                                                                 

с.Мощена  Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №7/41 

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. Літвінович Г.М. про надання дозволу на 

розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

ведення індивідуального садівництва у власність.                                                              

плошею 0,06 га в смт.Люблинець   Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №7/42 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 43.  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.Левчук О.Л. про надання дозволу на 

розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства у власність, плошею 0,60 га в 

с.Старі Кошари    Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №7/43 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

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

щодо відведення  земельної ділянки у власність  в розмірі  земельної 

частки (паю). 

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

ознайомила депутатів із заявою гр.Матросова В.М. про  надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою  щодо відведення  земельної ділянки у власність  

в розмірі  земельної частки (паю), за межами населеного пункту с.Черкаси в 

межах Люблинецької селищної ради  Ковельського району Волинської області. 

В обговоренні взяли участь: Ліщук Л.В.-депутат селищної ради, яка 

повідомила, що земельна комісія рекомендує відкласти дане питання для 

вивчення та запросити на чергове засідання комісії гр. Матросова В.М. 

 

СЛУХАЛИ: 44.  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.Торбицького О.О. про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність, площею 0,10 га в с.Мощена     

Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №7/44 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 45.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

та надання земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у власність . 

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

ознайомила депутатів із заявою гр.Джали П.М. про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у власність, 

плошею 0,2098 га в с.Старі Кошари    Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №7/45 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                “проти” – немає,   

                                 “утримався” – немає. 

                                           /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 46.  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.Столярчука В.І. про затвердження проекту  
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землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність, площею 0,2810 га в с.Кругель    

Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №7/46 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

 

СЛУХАЛИ: 47.  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.Масловського А.І.  про  затвердження 

проекту  землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства у власність, плошею 0,07 га в 

с.Мощена    Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №7/47 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:48.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та 

надання земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у власність 

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

ознайомила депутатів із заявою гр.Мукійчука П.І. про  затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у власність, 

плошею 0,25 га в с.Довгоноси   Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №7/48 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає, 

                                     “не голосував” – немає. 

                                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:49. 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.Куць А.В. про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для ведення 
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особистого селянського господарства у власність, площею 0,2061 га в с.Старі 

Кошари   Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №7/49 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 50.  Про розгляд заяв.                                              

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

яка ознайомила депутатів із заявами гр.Мартинюка Валентина Борисовича про 

надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №7/50 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

Різне: Сіховська Н.М. – селищний голова зачитала звернення гр.Тусюка М.С. 

до місцевих депутатів про дорогу до земельних ділянок для садівництва в 

районі вул.Ковельська в смт.Люблинець (додається). 

Також селищний голова ознайомила депутатів селищної ради із зверненням 

Волинської обласної організації Товариства Червоного Хреста України про 

укладення Угоди про співпрацю. Депутати підтримали пропозицію і 

рекомендували селищному голові укласти Угоду про співпрацю з Волинською 

обласною організацією Товариства Червоного Хреста України. 

 

Селищний голова                                                                      Наталія СІХОВСЬКА 

 

Секретар селищної ради                                                                 Жанна КУЛИК 
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