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ЛЮБЛИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

        06 жовтня 2021 року 

        місце проведення: 

        приміщення селищної ради 

Всього депутатів  -  22 

 

Присутніх на сесії  -  14 (список додається) 

 

Відсутніх з поважних  причин –   8 

 

Сесію вела селищний голова  Н.М.Сіховська  

                                   

ЗАПРОШЕНІ: 

Шепшелей Г.І. – староста Старокошарівського старостинського округу; 

Ткачук Я.В. – староста Мощенського старостинського округу; 

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

Олексюк Н.І. – спеціаліст-землевпорядник; 

Ткачук К.О. –  директор  КП «Екокомунсервіс»; 

Сузімова Н.Ю. – спеціаліст – юрисконсульт; 

Тарасюк А.М. – поліцейський офіцер громади; 

Самойліч Н.М. – начальника служби у справах дітей та 

соціального захисту населення; 

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

 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ: 

       1. Про затвердження порядку денного дев’ятої сесії  селищної ради  

восьмого скликання. 

                     Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

        2.  Про роботу служби у справах дітей та соціального захисту населення. 

                       Інформувала: Самойліч Н.М. – начальника служби у справах дітей 

та соціального захисту населення. 

        3.  Про прогноз бюджету селищної  територіальної громади на 2022-

2024роки. 

                    Інформувала: Рокун О.І. – начальник фінансового відділу. 
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        4. Про звернення до Президента України,  голови Верховної Ради 

України та Прем’єр-міністра України про недопущення підвищення ціни на 

природний газ  та електроенергію. 

                      Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова 

        5. Про селищний фонд охорони навколишнього середовищаЛюблинецької 

селищної територіальної громади. 

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

        6. 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. 

        7.   Про прийняття автомобіля 

                      Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова 

        8. Про прийняття на баланс об’єкту «Нове будівництво амбулаторії  ЗПСМ 

по вул.П.Мирного,1 в смт.Люблинець Ковельського району Волинської 

області» 

                      Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова 

        9. Про передачу закритої трансформаторної підстанції 

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

       10. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення в оренду 

земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд обєктів передачі електричної та теплової 

енергії в смт.Люблинець. 

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

        11. Про розпорядження голови, прийняті в період з 13.08.2021 року по 

06.10.2021р. 

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

        12. Про затвердження детального плану території.   

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

        13. Про затвердження проекту детального плану території та надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд.       

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

        14. Про затвердження проекту детального плану території для будівництва 

індивідуального житлового будинку, господарських будівель і споруд та 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для розміщення гаражно-складських приміщень.       

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

       15. Про надання дозволу на розробку проекту землеумьрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування ДП «Ковельське лісове 

господарство» для ведення лісового господарства в пов’язаних з ним послуг.         

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

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

згодою сторін. 

                   Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу  
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        17. Про припинення дії договору оренди землі шляхом його розірвання 

за згодою сторін. 

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

       18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

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

       19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

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

       20. Про передачу у власність земельної ділянки. 

                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 ведення особистого селянського господарства у 

власність. 

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

       24. 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. 

       25. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  у власність. 

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

       26. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність. 

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

        27. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  у власність. 

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

        28. 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. 

        29. Про надання згоди на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості). 

               Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 
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        30. 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. 

        31. 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. 

        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 особистого селянського 

господарства у власність. 

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

        34. Про надання дозволу на виготовлення проекту детального плану 

території.                                             

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

       35. Про надання дозволу на виготовлення проекту детального плану 

території.                                                                                                                               

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

        36 Про надання дозволу на виготовлення проекту детального плану 

території.                                             

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

        37.  Про розгляд заяв. 

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

 

Оголошення депутатських звернень, запитів, запитань. 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження порядку денного дев’ятої сесії  селищної 

ради  восьмого скликання за основу. 

ВИРІШИЛИ:                             

Прийняти за основу . 

                  Результати голосування: “за” – 15,  

                                                              “проти” – немає,      

                                                              “утримався” – немає.                                               

                                    /результати голосування додаються/   

СЛУХАЛИ:1. Про затвердження порядку денного дев’ятої сесії  селищної 

ради  восьмого скликання в цілому. 

ВИРІШИЛИ:                            Рішення  9/1 

Прийняти в цілому . 

                  Результати голосування: “за” – 15,  

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

                                                      / рішення додається /  

                                    /результати голосування додаються/   

СЛУХАЛИ: 2.  Про роботу служби у справах дітей та соціального захисту 

населення. 

                       Інформувала: Самойліч Н.М. – начальника служби у справах дітей 

та соціального захисту населення. 

В обговоренні взяли участь:  Сіховська Н.М. – селищний голова, Страхов О.П. 

– депутат селищної ради, про роботу програміста у відділі соціального захисту 

населення. 

ВИРІШИЛИ:                            Рішення  9/2 

 Прийняти. Результати голосування: “за” – 15,  

                                                             “проти” – немає,  

                                                             “утримався” – немає.                                                            

                              / рішення додається /   

                               / результати голосування додаються/     

СЛУХАЛИ:3. Про прогноз бюджету селищної  територіальної громади на 

2022-2024роки. 

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

В обговоренні взяли участь:  Сіховська Н.М. – селищний голова, Новосад О.А. 

– депутат селищної ради повідомила, що бюджетна комісія рекомендує 

прийняти даний проєкт рішення. 

ВИРІШИЛИ:                           Рішення  9/3  

Прийняти. Результати голосування : “за” – 15, 

                                                              “проти” – немає,      

                                                                “утримався” – немає.    

                                                    / рішення додається / 

                                /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 4. Про звернення до Президента України,  голови Верховної 

Ради України та Прем’єр-міністра України про недопущення підвищення 

ціни на природний газ  та електроенергію. 

                      Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова 

ВИРІШИЛИ:                            Рішення  9/4 

Прийняти.   Результати голосування : “за” – 15, 

                                                                 “проти” – немає, 

                                                                 “утримався” – немає. 

                                                                / рішення додається  /  

                                      /результати голосування додаються/        

СЛУХАЛИ:5. Про селищний фонд охорони навколишнього 

середовищаЛюблинецької селищної територіальної громади. 

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

 

ВИРІШИЛИ:                             Рішення № 9/5 

Прийняти.  Результати голосування :   “за” – 15,  

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

                                                                  /рішення додається /   

                                      /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:6.  Про внесення змін до рішення селищної ради від 24.12.2020 

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

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

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

планування переходу установ селищної ради на опалення електричною 

енергією. Новосад О.А. – депутат селищної ради повідомила, що бюджетна 

комісія рекомендує прийняти данне рішення. 

ВИРІШИЛИ:                             Рішення № 9/6 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 15,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає, 

                                                                 “не голосував” – немає 

                                                               / рішення додається /  

                                     /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 7. Про прийняття автомобіля 

                      Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова 

ВИРІШИЛИ:                             Рішення № 9/7 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 15,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає, 

                                                                 “не голосував” – немає 

                                                             / рішення додається/   

                                               /результати голосування додаються/     

СЛУХАЛИ:8. Про прийняття на баланс об’єкту «Нове будівництво 

амбулаторії  ЗПСМ по вул.П.Мирного,1 в смт.Люблинець Ковельського 

району Волинської області» 

                      Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова 

 

ВИРІШИЛИ:                          Рішення  № 9/8 

Прийняти.  Результати голосування :   “за” – 15,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає, 

                                                                  “не голосував” – немає.   

                                                             / рішення додається/   

                                    /результати голосування додаються/   

СЛУХАЛИ: 9. Про передачу закритої трансформаторної підстанції 

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

ВИРІШИЛИ:                      Рішення  № 9/9 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 15,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає,  

                                                                 “не голосував” – немає.   
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                                                        /рішення додається / 

                                /результати голосування додаються/   

СЛУХАЛИ:10. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення в 

оренду земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд обєктів передачі електричної та теплової 

енергії в смт.Люблинець. 

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

яка ознайомила депутатів із проєктом землеустрою щодо відведення в оренду 

ПрАТ «Волиьобленгерго» земельних ділянок для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд обєктів передачі електричної 

та теплової енергії в смт.Люблинець. 

ВИРІШИЛИ:                      Рішення  №9/10 

Прийняти.  Результати голосування:  “за” – 15,  

                                                                “проти” – немає,   

                                                                “утримався” – немає,  

                                                                “не голосував” – немає.   

                                                        / рішення додається / 

                                               /результати голосування додаються/   

СЛУХАЛИ:11. Про розпорядження голови, прийняті в період з 13.08.2021 

року по 06.10.2021р. 

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

ознайомила депутатів із розпорядженнями голови, які прийняті в міжсесійний 

період. 

ВИРІШИЛИ:                         Рішення  №9/11 

 Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 14,  

                                                              “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: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність в розмірі земельної 

частки (паю). 

                  Інформувала: Бруча Н.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), орієнтовною площею 5,34 

умовних кадастрових га в с.Черкаси Ковельського району Волинської 

області. 

В обговоренні взяли участь: Сіховська Н.М. – селищний голова, Кулик Ж.В.-

депутат селищної ради, Гора Н.М.- депутат селищної ради.  

Розгляд даного проєкту рішення перенесено до з’ясування площі земельного 

паю та рекомендовано начальнику земельно-екологічного відділу селищної 
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ради (Надія Бруча) звернутися у Волинський інститут землеустрою за 

довідкою по розрахунку родючості землі. 

СЛУХАЛИ:12. Про затвердження детального плану території.  

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

яка ознайомила депутатів селищної ради із заявою гр.Тимошука Б.П. про 

затвердження детального плану території для будівництва та 

обслуговування будівель та споруд фермерських господарств на земельних 

ділянках загальною площею 7,5765 га .  

 ВИРІШИЛИ:                         Рішення  №9/12 

Прийняти.  Результати голосування :   “за” – 15,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає.   

                                                                  “не голосував” – немає.    

                                                      / рішення додається /   

                              /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:13. Про затвердження проекту детального плану території та 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд.       

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр. Халматова Т.А. про  затвердження 

проекту детального плану території та надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в с.Старі 

Кошари     Ковельського району Волинської області.                                                                                                                   

ВИРІШИЛИ:                         Рішення  №9/13 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 15,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає.   

                                                                  “не голосував” – немає.    

                                                      / рішення додається /   

                              /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження проекту детального плану території для 

будівництва індивідуального житлового будинку, господарських будівель і 

споруд та надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для розміщення гаражно-складських 

приміщень.       

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр. Стасюка В.І. про  затвердження проекту 

детального плану території для будівництва індивідуального житлового 

будинку, господарських будівель і споруд та надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення 

гаражно-складських приміщень в смт.Люблинець Ковельського району 

Волинської області.                                                                                                                   

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  №9/14 
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Прийняти   Результати голосування :  “за” – 15,  

                                                                “проти” – немає,   

                                                                “утримався” – немає, 

                                                                 “не голосував” – немає.   

                                                              / рішення додається /   

                                              /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:15. Про надання дозволу на розробку проекту землеумьрою 

щодо відведення земельної ділянки в постійне користування ДП 

«Ковельське лісове господарство» для ведення лісового господарства в 

пов’язаних з ним послуг.         

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

яка ознайомила депутатів із клопотанням ДП «Ковельське лісове господарство» 

про  надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування ДП «Ковельське лісове 

господарство» для ведення лісового господарства в пов’язаних з ним послуг, 

площею 61.7 га  за межами населених пунктів Люблинецької селищної ради    

Ковельського району Волинської області.                                                                                                                   

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  №9/15 

Прийняти   Результати голосування :  “за” – 15,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає, 

                                                                  “не голосував” – немає.   

                                                              / рішення додається /   

                                              /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:16. Про припинення дії договору оренди землі шляхом його 

розірвання за згодою сторін.                                                          

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Здробилко М.С. про припинення дії 

договору оренди землі від 07.05.2012 року.                              

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  №9/16 

Прийняти   Результати голосування :    “за” – 15,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає, 

                                                                  “не голосував” – немає.   

                                                              / рішення додається /   

                                              /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:17. Про припинення дії договору оренди землі шляхом його 

розірвання за згодою сторін.                                                          

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр. Ілюшик Н.І. про припинення дії 

договору оренди землі від 07.05.2012 року.                              

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 9/17 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 15,  

                                                                “проти” – немає,   

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

                                                     / рішення додається /   

                              /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:18. 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.Ткачука В.М. 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  № 9/18 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” –15,  

                                                                “проти” – немає,   

                                                                “утримався” – немає, 

                                                                 “не голосував” – немає.          

                                                    / рішення додається /   

                                       /результати голосування додаються/  

СЛУХАЛИ:19. 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.Кондратюк М.П. про  Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), площею 0,2027 га в с.Мощена Ковельського 

району Волинської області.          

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 9/19 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 15,  

                                                                “проти” – немає,   

                                                                “утримався” – немає.    

                                                                “не голосував” – немає.     

                                                            / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:20. Про передачу у власність земельної ділянки. 

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

відділу яка ознайомила депутатів із рішенням Ковельського міськрайонного 

суду про  передачу у власність Жихоруку О.О земельної ділянки, площею 0,25 

га в с.Кругель Ковельського району Волинської області.          

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 9/20 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 15,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – немає.     

                                                                / рішення додається /   

                                     /результати голосування додаються/ 
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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.Паливоди О.Б. про   

затвердження проекту  землеустрою щодо відведення та надання земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність, площею 

2,0 га в с.Старі Кошари Ковельського району Волинської області.          

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №9/21 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 14,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – 1.     

                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

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.Авдєєвої Т.М. про  затвердження 

проекту  землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства у власність, площею 0,0149 га в 

смт.Люблинець  Ковельського району Волинської області.                                           

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №9/22 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 14,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – 1.     

                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 23. 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.Кондратюк М.П. про  

затвердження проекту  землеустрою щодо відведення та надання земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність, площею 

0,1958 га в с.Мощена Ковельського району Волинської області.          

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №9/23 

Прийняти.  Результати голосування :   “за” – 14,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – 1.     

                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 
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СЛУХАЛИ: 24.  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.Римарука В.М. про   

затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд у власність, площею 0,25 га в с.Кругель Ковельського району 

Волинської області.          

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №9/24 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 14, 

                                                                 “проти” – немає,   

                                    “утримався” – немає, 

                                                                  “не голосував” – 1.     

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 25. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення 

та надання земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  у 

власність. 

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Середі Ю.М. про  затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  у власність, площею 0,0034 га в смт.Люблинець 

Ковельського району Волинської області.          

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №9/25 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 14,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – 1.     

                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 26. 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.Бензерко Т.О. про  затвердження 

проекту  землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства у власність, площею 0,34 га в 

с.Нові Кошари ради Ковельського району Волинської області.          

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №9/26 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 14,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – 1.     
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                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 27. 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  з заявою гр. Кузьмука В.С. про  затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  у власність, площею 0,0028 га смт.Люблинець 

Ковельського району Волинської області.          

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №9/27 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 14, 

                                                                 “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає; 

                                                                “не голосував” – 1.     

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 28. 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.Міщанчука В.Ф. про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у власність, 

площею 0,2365 га в с.Черкаси   Ковельського району Волинської області.             

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №9/28 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 14, 

                                                                 “проти” – немає,   

                                    “утримався” – немає; 

                                 “не голосував” – 1.     

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 29. Про надання згоди на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

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

ознайомила депутатів із клопотанням Служби автомобільних доріг про надання 

згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 30.495 га за межами населених пунктів Люблинецької селищної ради 

Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №9/29 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 14, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає; 



 14 

                                                             “не голосував” – 1.     

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 30. 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.Міхейчева М.С. про надання дозволу на 

розробку проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

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

с.Черкаси Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №9/30 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 15, 

                                                                “проти” – немає,   

                               “утримався” – нема, 

                                 “не голосував”-немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 31. 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.Максіюка А.Г. про  надання дозволу на 

розробку проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства у власність,                                            

площею 2,0 га в с.Мощена Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №9/31 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 15, 

                                                               “проти” – немає,   

                                “утримався” – немає, 

                                 “не голосував”- немає. 

                                              /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

Мельник В.В. – депутат селищної ради залишає сесію. 

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.Мичка Р.В. про   надання дозволу на 

розробку проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

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

с.Мощена Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №9/32 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 13, 

                                                                 “проти” – немає,   
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“утримався” – немає; 

                                                   “не голосував”-1. 

                                      /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

Мичко І.Р. – депутат селищної ради оголосила, що не голосує по даному 

питанню. 

СЛУХАЛИ: 33. 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.Чуліпи С.І. про  надання дозволу на розробку 

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність, площею 0,25 га   в с.Мощена 

Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №9/33 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 14, 

                                                                 “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 34. Про надання дозволу на виготовлення проекту детального 

плану території.                                                                                                                                                                                                         

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Крайнєвої Ж.М. про  надання дозволу на 

виготовлення проекту детального плану території,                                                   

в  с. Черкаси Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №8/34 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 14, 

                                                                “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 35.  Про надання дозволу на виготовлення проекту детального 

плану території.                                                                                                                               

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

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

виготовлення проекту детального плану території,                                                                                                                    

в  с. Черкаси Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №9/35 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 14, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 
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СЛУХАЛИ: 36.  Про надання дозволу на виготовлення проекту детального 

плану території.                                                                                                                               

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

ознайомила депутатів із заявою гр.Костюка Ю.М. про надання дозволу на 

виготовлення проекту детального плану території,                                                                                                                    

в  смт.Люблинець Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №9/36 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 14, 

                                                               “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 37.  Про розгляд заяв. 

                        Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного 

відділу, яка ознайомила депутатів із заявою гр.Митчика Олександра 

Федоровича про надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №9/37 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 14, 

                                                                “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                    “не голосував”-немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

Різне:  

-Талан А.І. – депутат селищної ради, про паркування в районі вул. 

Незалежності,2 в смт.Люблинець. Сіховська Н.М.- селищний голова 

повідомила, що згідно  проекту «Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги місцевого значення С0306041  Калинівка-Довгоноси-Люблинець-(М-07) 

км 4+300 - км 6+600» передбачено нові тротуари та паркування в даному 

районі. 

-Страхов О.П.-депутат селищної ради, про розгляд звернення депутата 

селищної ради Вознюк І.В. Сіховська Н.М.- селищний голова повідомила, що 

відповідь надана запитувачу у відведені законом терміни. 

-Страхов О.П.-депутат селищної ради, про благоустрій території селища в 

районі першої  автобусної зупинки. Ткачук К.О. –  директор  КП 

«Екокомунсервіс», повідомила, що ремонтні роботи водогону в даному районі 

ще не завершені. 

 

Селищний голова                                                                      Наталія СІХОВСЬКА 

 

Секретар селищної ради                                                                 Жанна КУЛИК 
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