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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  -  20 (список додається) 

 

Відсутніх з поважних  причин –   2 

 

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; 

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

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

відділу освіти молоді і спорту УГС; 

Буряк Т.В. - директор КЗ «ЦКіД». 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ: 

        1. Про затвердження порядку денного одинадцятої сесії  селищної ради  

восьмого скликання. 

                  Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

        2.  Про роботу Земельно-екологічного відділу    

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

        3. Про роботу Комунального закладу  «Центр культури і дозвілля 

Люблинецької територіальної громади» та структурних підрозділів центру 

                  Інформувала: Буряк Т.В. – директор КЗ «ЦКіД» 

         4. Про звіт про виконання  бюджету селищної  територіальної громади за 9 

місяців 2021 року. 

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

         5. Про затвердження Програми  забезпечення особистої безпеки громадян, 

підтримання публічного порядку та публічної безпеки, в т.ч. безпеки 

дорожнього руху, а також протидії злочинності на території Люблинецької 

селищної територіальної  громади на 2022 - 2025 роки. 
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                    Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова 

          6. Про затвердження Програми організації та проведення на території 

Люблинецької селищної ТГ заходів приписки, забезпечення військово-

облікової роботи, призову громадян на військову строкову  службу, 

мобілізаційної підготовки, мобілізації  людських та транспортних ресурсів на  

2022-2026 роки. 

                    Інформувала: Ягнюк С.М. – керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету селищної ради. 

          7. Про затвердження Програми фінансової підтримки та розвитку 

первинної медичної допомоги в Люблинецькій селищній територіальній 

громаді на 2022-2026 роки. 

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

          8. Про затвердження Програми охорони навколишнього природного 

середовища Люблинецької селищної ТГ на 2022-2026 роки. 

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

          9. Про затвердження Програми сприяння діяльності об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків та органів самоорганізації населення 

в Люблинецькій  територіальній громаді на  2022-2025 роки. 

                   Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова 

          10. Про затвердження  Комплексної програми розвитку освіти 

Люблинецької селищної територіальної громади на 2022-2026 роки 

                     Інформував: ШумО.П.-заступник начальника Управління 

гуманітарниї сфери. 

          11. Про затвердження Програми розвитку культури, мистецтва, охорони 

культурної спадщини та туризму Люблинецької селищної територіальної 

громади на 2022-2026 роки. 

                    Інформував: ШумО.П.-заступник начальника Управління 

гуманітарниї сфери. 

          12. 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. 

         13. Про затвердження плану діяльності з підготовки  проектів 

регуляторних актів селищної ради на 2022 рік. 

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

         14. Про намір передачі в оренду майна, що належить до комунальної 

власності та включення об’єкту до Переліку другого типу. 

                    Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова 

        15. Про проведення земельних торгів. 

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

        16. Про проведення земельних торгів. 

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

         17. Про внесення змін до рішення селищної ради від 23.06.2021 року  

№7-17 «Про проведення земельних торгів». 

                   Інформувала: Бруча Н.П.- начальник земельно-екологічного відділу 
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        18. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки комунальної 

власності. 

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

         19. Про внесення змін до рішення селищної ради від 23.06.2021 року №7-

16 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки зі зміною цільового призначення». 

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

         20.  Про розпорядження голови, прийняті в період з 06.10.2021 року по 

30.11.2021р. 

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

         21. 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. 

        22. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки у власність в розмірі земельної ділянки (паю).                                             

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

       23. Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва у 

власність.                                             

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

       24. Про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд у власність. 

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

       25. Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража у 

власність.                                             

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

       26. Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража у 

власність.                                             

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

        27. Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража у 

власність.                                             

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

        28. Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража у 

власність.                                             

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

        29. Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража у 

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

відділу. 

        30. Про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд у власність. 

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

        31. Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража у 

власність.                                             

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

        32. Про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд у власність. 

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

        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 розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства 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 будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 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 будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд у власність. 

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

        39. Про вилучення земельної ділянки. 

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

        40. Про вилучення земельної ділянки. 

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

        41. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється. 

                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 
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        42. Про затвердження проекту детального плану території та надання 

дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у власність. 

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

        43. Про виготовлення проекту детального плану території. 

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

        44. Про виготовлення проекту детального плану території. 

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

        45. Про скасування рішення сесії селищної ради від 10.09.2020 року 

№47/20 «Про надання дозволу на виготовлення проекту детального плану 

території» 

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

        46. Про скасування рішення сесії селищної ради від 27.04.2018 року №17-

72/2018 «Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража у 

власність»                                            

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

         47. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

          48. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

          49. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

           50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання   

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража у власність. 

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

           51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання   

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража у власність. 

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

           52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання   

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража у власність. 

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

           53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання   

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража у власність. 

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

          54. 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. 
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           55. 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. 

           56. Про затвердження проекту землеустрою   щодо відведення та надання  

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність. 

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

           57. Про затвердження проекту землеустрою   щодо відведення та надання  

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність. 

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

           58. Про затвердження проекту землеустрою   щодо відведення та надання  

земельної ділянки для ведення садівництва у власність. 

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

           59. Про затвердження проекту землеустрою   щодо відведення та надання  

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність. 

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

           60. Про розгляд заяв. 

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

 

 

Оголошення депутатських звернень, запитів, запитань. 

 

 

СЛУХАЛИ: 1.  Про затвердження порядку денного одинадцятої сесії  

селищної ради  восьмого скликання за основу. 

                  Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

ВИРІШИЛИ:                             

Прийняти за основу . 

                  Результати голосування: “за” – 21,  

                                                              “проти” – немає,      

                                                              “утримався” – немає.                                               

                                    /результати голосування додаються/   

СЛУХАЛИ:1. Про затвердження порядку денного одинадцятої сесії  

селищної ради  восьмого скликання в цілому. 

                  Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

ВИРІШИЛИ:                            Рішення  11/1 

Прийняти в цілому . 

                  Результати голосування: “за” – 21,  

                                                            “проти” – немає,      

                                                            “утримався” – немає.  

                                                      / рішення додається /  

                                    /результати голосування додаються/   
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СЛУХАЛИ: 2.  Про роботу Земельно- екологічного відділу    

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

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

– депутат селищної ради, про визначення терміну «суперфіцій», та про 

кількість зареєстрованих громадян на отримання земельних ділянок. 

ВИРІШИЛИ:                            Рішення  11/2 

 Прийняти. Результати голосування: “за” – 21,  

                                                             “проти” – немає,  

                                                             “утримався” – немає.                                                            

                              / рішення додається /   

                               / результати голосування додаються/     

СЛУХАЛИ:3. Про роботу Комунального закладу  «Центр культури і 

дозвілля Люблинецької територіальної громади» та структурних 

підрозділів центру. 
                  Інформувала: Буряк Т.В. – директор КЗ «ЦКіД» 

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

депутат селищної ради. 

ВИРІШИЛИ:                           Рішення  11/3  

Прийняти. Результати голосування : “за” – 21, 

                                                              “проти” – немає,      

                                                                “утримався” – немає.    

                                                    / рішення додається / 

                                /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 4. Про звіт про виконання  бюджету селищної  територіальної 

громади за 9 місяців 2021 року. 

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

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

депутат селищної ради повідомила, що бюджетна комісія рекомендує прийняти 

дане рішення, Страхов О.П. – депутат селищної ради, про перевиконання 

бюджету за 2021 рік та спрямування коштів. 

ВИРІШИЛИ:                            Рішення  11/4 

Прийняти.   Результати голосування : “за” – 21, 

                                                                 “проти” – немає, 

                                                                 “утримався” – немає. 

                                                                / рішення додається  /  

                                      /результати голосування додаються/        

СЛУХАЛИ:5. Про затвердження Програми  забезпечення особистої безпеки 

громадян, підтримання публічного порядку та публічної безпеки, в т.ч. 

безпеки дорожнього руху, а також протидії злочинності на території 

Люблинецької селищної територіальної  громади на 2022 - 2025 роки. 

                    Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова 

ВИРІШИЛИ:                             Рішення № 11/5 

Прийняти.  Результати голосування :   “за” – 21,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався”-немає.   
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                                                                  /рішення додається /   

                                      /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:6.  Про затвердження Програми організації та проведення на 

території Люблинецької селищної ТГ заходів приписки, забезпечення 

військово-облікової роботи, призову громадян на військову строкову  

службу, мобілізаційної підготовки, мобілізації  людських та транспортних 

ресурсів на  2022-2026 роки. 

                    Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова 

ВИРІШИЛИ:                             Рішення № 11/6 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 21,  

                                                                 “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 №11/7 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 21,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає, 

                                                                 “не голосував” – немає 

                                                             / рішення додається/   

                                               /результати голосування додаються/     

СЛУХАЛИ:8. Про затвердження Програми охорони навколишнього 

природного середовища Люблинецької селищної ТГ на 2022-2026 роки. 

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

ВИРІШИЛИ:                          Рішення  №11/8 

Прийняти.  Результати голосування :   “за” – 21,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає, 

                                                                  “не голосував” – немає.   

                                                             / рішення додається/   

                                    /результати голосування додаються/   

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження Програми сприяння діяльності об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків та органів самоорганізації 

населення в Люблинецькій  територіальній громаді на  2022-2025 роки. 

                   Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова 

ВИРІШИЛИ:                      Рішення  № 11/9 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 21,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає,  

                                                                 “не голосував” – немає.   

                                                        /рішення додається / 

                                /результати голосування додаються/   
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СЛУХАЛИ:10. Про затвердження  Комплексної програми розвитку 

освіти Люблинецької селищної територіальної громади на 2022-2026 роки 

                     Інформував: ШумО.П.-заступник начальника Управління 

гуманітарниї сфери, який ознайомив депутатів із Комплексною програмою 

розвитку освіти Люблинецької селищної територіальної громади на 2022-2026 

роки  та заходами, що передбачені даною програмою. 

ВИРІШИЛИ:                      Рішення  №11/10 

Прийняти.  Результати голосування:  “за” – 21,  

                                                                “проти” – немає,   

                                                                “утримався” – немає,  

                                                                “не голосував” – немає.   

                                                        / рішення додається / 

                                               /результати голосування додаються/   

СЛУХАЛИ:11. Про затвердження Програми розвитку культури, мистецтва, 

охорони культурної спадщини та туризму Люблинецької селищної 

територіальної громади на 2022-2026 роки. 

                    Інформував: ШумО.П.- заступник начальника Управління 

гуманітарниї сфери, який ознайомив депутатів із Програмою розвитку 

культури, мистецтва, охорони культурної спадщини та туризму Люблинецької 

селищної територіальної громади на 2022-2026 роки та заходами, що 

передбачені даною програмою. 

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

депутат селищної ради повідомила, що варто приділити належну увагу історії 

селища та громади, Вознюк І.В. – депутат селищної ради, про збереження 

клубної установи в с.Довгоноси та ремонт актової зали даного приміщення. 

ВИРІШИЛИ:                         Рішення  №11/11 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 21,  

                                                              “проти” – немає,   

                                                              “утримався” – немає, 

                                                              “не голосував” – немає      

                                                            / рішення додається /   

                              /результати голосування додаються/ 

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

СЛУХАЛИ:12. Про внесення змін до рішення селищної ради від 24.12.2020 

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

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

ознайомила депутатів селищної ради із змінами у селищному бюджеті на 2021 р 

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

депутат селищної ради повідомила, що бюджетна комісія рекомендує прийняти 

дане рішення, Страхов О.П. – депутат селищної ради, про ремонтні роботи, що 

заплановані в ОНЗ. 

ВИРІШИЛИ:                         Рішення  №11/12 

Прийняти.  Результати голосування :   “за” – 20,  

                                                                  “проти” – немає,   

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

                                                      / рішення додається /   

                              /результати голосування додаються 

Лішук Л.В. – депутат селищної ради залишила сесію. 

СЛУХАЛИ:13. Про затвердження плану діяльності з підготовки  проектів 

регуляторних актів селищної ради на 2022 рік. 

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

ВИРІШИЛИ:                         Рішення  №11/13 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” –19 ,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає.   

                                                                  “не голосував” – немає.    

                                                      / рішення додається /   

                              /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 14. Про намір передачі в оренду майна, що належить до 

комунальної власності та включення об’єкту до Переліку другого типу. 

                    Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова 

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  №11/14 

Прийняти   Результати голосування :  “за” – 19,  

                                                                “проти” – немає,   

                                                                “утримався” – немає, 

                                                                 “не голосував” – немає.   

                                                              / рішення додається /   

                                              /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:15. Про проведення земельних торгів. 

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

яка ознайомила депутатів про проведення торгів у формі аукціону на земельну 

ділянку 1,8856 га в  смт.Люблинець Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  №11/15 

Прийняти   Результати голосування :  “за” – 19,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає, 

                                                                  “не голосував” – немає.   

                                                              / рішення додається /   

                                              /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:16. Про проведення земельних торгів. 

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

яка ознайомила депутатів про проведення торгів у формі аукціону на земельну 

ділянку 0,0252 га в  смт.Люблинець Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  №11/16 

Прийняти   Результати голосування :  “за” – 17,  

                                                                 “проти” – 1,   

                                                                  “утримався” – 1, 

                                                                  “не голосував” – немає.   

                                                              / рішення додається /   
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                                              /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:17. Про внесення змін до рішення селищної ради від 23.06.2021 

року №7-17 «Про проведення земельних торгів». 

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

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 11/17 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 17,  

                                                                “проти” – 1,   

                                                                 “утримався” – 1.  

                                                                 “не голосував” – немає.       

                                                     / рішення додається /   

                              /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:18. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки комунальної 

власності. 

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

відділу,  яка ознайомила депутатів із технічною документацією із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельної ділянки комунальної власності, площею 

49,7251  га. 

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 11/18 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” –19,  

                                                                “проти” – немає,   

                                                                “утримався” – немає, 

                                                                 “не голосував” – немає.          

                                                    / рішення додається /   

                                       /результати голосування додаються/  

СЛУХАЛИ:19. Про внесення змін до рішення селищної ради від 23.06.2021 

року №7-16 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки зі зміною цільового призначення».                                              

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

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 11/19 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18,  

                                                                “проти” – немає,   

                                                                “утримався” – немає.    

                                                                “не голосував” – 1.     

                                                            / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:20. Про розпорядження голови, прийняті в період з 06.10.2021 

року по 30.11.2021р. 

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

депутатів із розпорядженнями голови, які були прийняті у міжсесійний період 

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  №11/20 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – 1.     
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                                                                / рішення додається /   

                                     /результати голосування додаються/ 

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

по даному питанню. 

СЛУХАЛИ: 21. Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність.                                             
                    Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного 

відділу яка ознайомила депутатів із заявою гр.Мурзін С.Ю.   про надання 

дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства у власність,                                  

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

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/21 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 15,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – 2,   

                                                                  “не голосував” – 2.     

                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:  Про надання  дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки у власність в розмірі земельної ділянки 

(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 ділянки (паю), площею 5,34 умовних кадастрових 

га в с.Черкаси в межах Люблинецької селищної ради  Ковельського району 

Волинської області та з Законом України « Про порядком виділення в натурі 

(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)». 

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

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  не прийняте 

                      Результати голосування :  “за” – немає,  

                                                                  “проти” – 10,   

                                                                  “утримався” – 9,   

                                                                  “не голосував” – немає.     

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 22. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту  

землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність в розмірі 

земельної ділянки (паю).                                           
                   Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу 

яка ознайомила депутатів із заявою гр. гр. Матросова В.М. про відмову у 

наданні дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки у власність в розмірі земельної ділянки (паю), площею 5,34 умовних 

кадастрових га в с.Черкаси в межах Люблинецької селищної ради  

Ковельського району Волинської області.                                
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ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/22 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 15,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – 4,   

                                                                  “не голосував” – немає.     

                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

Федорук А.Б. – депутат селищної ради залишив сесію. 

СЛУХАЛИ: 23. Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки для ведення індивідуального 

садівництва у власність. 

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Пашковської В.О. про  надання дозволу 

на розробку проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

ведення індивідуального садівництва у власність, площею 0,06 га в межах 

Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської області.          

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/23 

Прийняти.  Результати голосування :   “за” – 18,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – немає.     

                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 24.  Про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд у власність. 

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

відділу яка ознайомила депутатів із заявою гр.Влащуку В.І. про  надання 

дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у власність, площею 0,13 га в с.Довгоноси Ковельського району 

Волинської області.          

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/24 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                                 “проти” – немає,   

                                    “утримався” – немає, 

                                                                  “не голосував” – немає.     

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 25. Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки для будівництва індивідуального 

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

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

розробку проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для  
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будівництва індивідуального гаража у власність, площею 0,01 га в 

смт.Люблинець Ковельського району Волинської області.          

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/25 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – немає.     

                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 26. Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки для будівництва індивідуального 

гаража у власність.                                             
                    Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного 

відділу яка ознайомила депутатів із заявою гр.Іщука Р.О. про  надання дозволу 

на розробку проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража у власність,                                          

площею 0,01 га в смт.Люблинець ради Ковельського району Волинської 

області.          

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/26 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – немає.     

                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 27. Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки для будівництва індивідуального 

гаража у власність.                                             
                    Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного 

відділу яка ознайомила депутатів із заявою гр.Іщук М.М. про  надання дозволу 

на розробку проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража у власність,                                          

площею 0,0050 га в смт.Люблинець ради Ковельського району Волинської 

області.          

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/27 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – немає.     

                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 28. Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки для будівництва індивідуального 

гаража у власність.                                             
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                    Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного 

відділу яка ознайомила депутатів із заявою гр.Буденко Т.М. про  надання 

дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаража у власність,                                          

площею 0,0050 га в смт.Люблинець ради Ковельського району Волинської 

області.          

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/28 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – немає.     

                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 
 

СЛУХАЛИ: 29. Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки для будівництва індивідуального 

гаража у власність.                                             

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

відділу яка ознайомила депутатів із заявою гр.Марчук А.М про  надання 

дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаража у власність,                                          

площею 0,0050 га в смт.Люблинець ради Ковельського району Волинської 

області.          

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/29 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – немає.     

                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 30. Про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд у власність.                                          
            Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

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

розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/30 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                                “проти” – немає,   

                               “утримався” – нема, 

                                 “не голосував”-немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 
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СЛУХАЛИ: 31. Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки для будівництва індивідуального 

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

ознайомила депутатів із заявою гр.Дацика О.П. про  надання дозволу на 

розробку проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража у власність,  площею 0,01 га в 

смт.Люблинець Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/31 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                               “проти” – немає,   

                                “утримався” – немає, 

                                 “не голосував”- немає. 

                                              /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 32. Про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд у власність. 
            Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою гр.Дацика О.П. про надання дозволу на 

розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/32 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                                “проти” – немає,   

                                    “утримався” – немає; 

                                                                     “не голосував”-немає. 

                                      /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

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.Веремійчука В.Р. 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  №11/33 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                                 “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 
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СЛУХАЛИ: 34. Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність.                                                                                                                                                                                                         
                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, 

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Прадійчука Д.В. про  надання дозволу на 

розробку проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства у власність,                                                   

в  с. Довгоноси Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/34 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                                “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 35.  Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

ознайомила депутатів із заявою гр.Семенюк Л.С. про надання дозволу на 

розробку проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

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

в  с. Довгоноси Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/35 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 36.  Про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд у власність.                                                                                                                              
               Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, 

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Ромашкевича В.А. про  надання дозволу 

на розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і  

споруд у власність, площею 0,25 га в с.Черкаси                                                                                                    

Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/36 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                               “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 
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СЛУХАЛИ: 37.  Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

відділу, яка ознайомила депутатів із заявою гр.Костючика 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  №11/37 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                                “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                    “не голосував”-немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 38.  Про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд у власність. 

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Костючика С.В. про Про надання 

дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/38 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                                “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                    “не голосував”-немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 39.  Про вилучення земельної ділянки. 

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Семенюка П.О. про вилучення земельної 

ділянки в с.Нові Кошари Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/39 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                                “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                    “не голосував”-немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 
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СЛУХАЛИ:40.  Про вилучення земельної ділянки. 

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Столярчука В.І. про вилучення земельної 

ділянки в с.Кругель Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/40 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                                “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                    “не голосував”-немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 41.  Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється. 

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

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

землеустрою щодо відведення  земельної ділянки, цільове призначення якої 

змінюється, площею 0,0634 га в смт.Люблинець Ковельського району 

Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/41 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                                “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                    “не голосував”-немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 42.  Про затвердження проекту детального плану території та 

надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у власність. 

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Середюк Г.М. про затвердження проекту 

детального плану території та надання дозволу на розробку  проекту 

землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у 

власність, площею 0,25 га в с.Кругель Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/42 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                                “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                    “не голосував”-немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 43.  Про виготовлення проекту детального плану території. 

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Дарчика В.П. про виготовлення проекту 
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детального плану території,  в с.Мощена Ковельського району 

Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/43 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 16, 

                                                                “проти” – 1,   

                             “утримався” – 1. 

                                    “не голосував”-немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

 

СЛУХАЛИ: 44.  Про виготовлення проекту детального плану території. 

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

яка ознайомила депутатів із клопотанням представника ТОВ «Лайфсел» Вілюри 

Д.М. про виготовлення проекту детального плану території,  в с.Старі Кошари 

Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/44 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 16, 

                                                                “проти” – 1,   

                             “утримався” – 1. 

                                    “не голосував”-немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 45.  Про скасування рішення сесії селищної ради від 10.09.2020 

року №47/20 «Про надання дозволу на виготовлення проекту детального 

плану території» 

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Гушинець В.І. про скасування рішення 

сесії селищної ради від 10.09.2020 року №47/20 «Про надання дозволу на 

виготовлення проекту детального плану території 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/45 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                                “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                    “не голосував”-немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 46.  Про скасування рішення сесії селищної ради від 27.04.2018 

року №17-72/2018 «Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки для будівництва індивідуального 

гаража у власність»                                            
                    Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, 

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Федосєєва В.С.  скасування рішення сесії 

селищної ради від 27.04.2018 року №17-72/2018 «Про надання дозволу на 

розробку проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 



 21 

будівництва індивідуального гаража у власність»                                           

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/46 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                                “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                    “не голосував”-немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 47.  Про затвердження 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 заявою гр.Мизовець О.В.  про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/47 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                                “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                    “не голосував”-немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 48.  Про затвердження 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 заявою гр.Мизовець О.В.  про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), площею 0,13 га в с.Мощена 

Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/48 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                                “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                    “не голосував”-немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 49.  Про затвердження 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 заявою гр.Мизовець О.В.  про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
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земельної ділянки в натурі (на місцевості), площею 0,20 га в 

с.Мощена Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/49 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                                “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                    “не голосував”-немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 50.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

та надання   земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража у 

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Абрамчук Л.І.  про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення та надання   земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража у власність, площею 0,0032 га в 

смт.Люблинець Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/50 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                                “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                    “не голосував”-немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 51.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

та надання   земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража у 

власність. 

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Борисюка М.В.  про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення та надання   земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража у власність, площею 0,0048 га в 

смт.Люблинець Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/51 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                                “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                    “не голосував”-немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 52.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

та надання   земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража у 

власність. 

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Борисюка Ю.В.  про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення та надання   земельної ділянки для 
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будівництва індивідуального гаража у власність, площею 0,0020 га в 

смт.Люблинець Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/52 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                                “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                    “не голосував”-немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 53.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

та надання   земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража у 

власність. 

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Борисюк І.П.  про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення та надання   земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража у власність, площею 0,0087 га в смт.Люблинець 

Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/53 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                                “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                    “не голосував”-немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 54.  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.Барабана М.І  про  затвердження проекту 

землеустрою   щодо відведення та надання  земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у 

власність, площею 0,2002 га в с.Кругель Ковельського району Волинської 

області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/54 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                                “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                    “не голосував”-немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

 

СЛУХАЛИ: 55.  Про затвердження проекту землеустрою   щодо відведення 

та надання  земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у власність.    
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                    Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного 

відділу, яка ознайомила депутатів із заявою гр.Прадійчука Д.В. 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.Довгоноси Ковельського 

району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/55 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                                “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                    “не голосував”-немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

 

СЛУХАЛИ: 56.  Про затвердження проекту землеустрою   щодо відведення 

та надання  земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність. 

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Бутинської І.А.  про  затвердження 

проекту землеустрою   щодо відведення та надання  земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства у власність, площею 0,30 га в 

с.Мощена Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/56 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                                “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                    “не голосував”-немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 57.  Про затвердження проекту землеустрою   щодо відведення 

та надання  земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність. 

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

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Бутинської Ж.М.  про  затвердження 

проекту землеустрою   щодо відведення та надання  земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства у власність, площею 0,0835 га в 

с.Мощена Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/57 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                                “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                    “не голосував”-немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 
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СЛУХАЛИ: 58.  Про затвердження проекту землеустрою   щодо 

відведення та надання  земельної ділянки для ведення індивідуального 

садівництва  у власність 

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

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

проекту землеустрою   щодо відведення та надання  земельної ділянки для 

ведення індивідуального садівництва  у власність, площею 0,0106 га в 

смт.Люблинець Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/58 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                                “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                    “не голосував”-немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 59.  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.Стружук Ю.М.  про затвердження 

проекту землеустрою   щодо відведення та надання  земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства у власність, площею 0,078 га в 

с.Довгоноси Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/59 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 18, 

                                                                “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                    “не голосував”-немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 60.  Про розгляд заяв. 

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

яка ознайомила депутатів із заявами гр.гр. Кулик Ірини Євгеніївни,Муравця 

Вячеслава Васильовича, Муравця Станіслава Вячеславовича, Іщенко Ангеліни 

Володимирівни  про надання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №11/60 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 17, 

                                                                “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                              “не голосував”-1. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

Кулик Ж.В. – депутат селищної ради повідомила, що не голосує по даному 

питанню. 
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Різне:  

-Пінчук Л.М. – депутат селищної ради, про ремонт дороги по вул. Незалежності 

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» ремонт дороги і 

фінансування будуть у 2022 році. 

-Пасаман В.І. – депутат селищної ради, про завершення будівництва стадіону в 

смт.Люблинець.  

Сіховська Н.М.- селищний голова повідомила, що продовження будівництва, 

відповідно до  фінансування буде у 2022 році. 

-Пасаман В.І. – депутат селищної ради, про кладовище в смт.Люблинець. 

Сіховська Н.М.- селищний голова повідомила, поки відповідної земельної 

ділянки немає.  

-Страхов О.П.-депутат селищної ради, про прибирання стихійного 

сміттєзвалища в районі будинків 5, 3 по вулиці Незалежності в смт.Люблинець. 

Сіховська Н.М.- селищний голова повідомила, що директор  КП 

«Екокомунсервіс» (Катерина Ткачук) організує роботи по вивезенню сміття, 

селищна рада профінансує дані витрати. 

 

Селищний голова                                                                      Наталія СІХОВСЬКА 

 

Секретар селищної ради                                                                 Жанна КУЛИК 
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