
 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Протокол  
засідання постійної комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства та благоустрою, 

енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«11» жовтня 2021 року     м.  Рожище                               № 11 

 

Присутні та запрошені: 

Голова постійної комісії: Максимюк О.М. 

Секретар постійної комісії: Артисюк А.Є. 

Члени комісії: Кузава І.Б., Сидорук В.А. 

 

Поліщук В.А. – голова Рожищенської міської ради; 

Поліщук В.О. – перший заступник міського голови Рожищенської міської ради; 

Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради; 

Кузавка В.Г – начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради; 

Стороженко О.В. – головний спеціаліст з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської ради; 

Шварцкоп О.Ю. – директор КУ «Центр соціальних служб» Рожищенської 

міської ради;                                                     

Денисюк Ю.В. – діловод загального відділу Рожищенської міської ради. 

 
Порядок денний засідання: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: Максимюк О.М. –  голова постійної комісії. 

2. Про передачу майнового комплексу з балансу КУ «Центр соціальних служб» 

Рожищенської міської ради на баланс Рожищенської міської ради. 

                       Інформує: Стороженко О.В. – головний спеціаліст з питань комунального 

майна відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства, благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, 

будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської ради.                                                     

3. Про надання частини приміщення в тимчасове користування КУ «Центр соціальних 

служб» Рожищенської міської ради. 

                       Інформує: Стороженко О.В. – головний спеціаліст з питань комунального 

майна відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства, благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, 

будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської ради.   



4. Про клопотання щодо розгляду заяви від ТОВ "Лайфселл" щодо продовження 

договору оренди.   

                       Інформує: Стороженко О.В. – головний спеціаліст з питань комунального 

майна відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства, благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, 

будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської ради.   

5. Про лист управління соціального захисту населення Луцької РДА від 21.09.2021 

року № 1389/01-32 "Про передачу у користування частини адмінбудинку".              

                       Інформує: Стороженко О.В. – головний спеціаліст з питань комунального 

майна відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства, благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, 

будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської ради.   

   6. Про передачу  основних засобів з балансу КУ «Центр соціальних служб» 

Рожищенської міської ради на баланс  Рожищенської міської ради. 

Інформує: Шварцкоп О.Ю. – директор комунальної установи "Центр 

соціальних служб" Рожищенської міської ради.                         

7. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування «Підстанція 35/10 кВ» по            вул. Селянська в 

м. Рожище. 

Інформує: Кузавка В.Г.  – начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської  ради. 

8. Про внесення змін до рішення Рожищенської міської ради від 14.07.2021 року № 

9/8 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки по вул. Оновлена в с. Рудка-Козинська». 

Інформує: Кузавка В.Г.  – начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської  ради.  

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: голова постійної комісії Максимюк О.М. 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про передачу майнового комплексу з балансу КУ «Центр соціальних служб» 

Рожищенської міської ради на баланс Рожищенської міської ради. 

Інформує: Стороженко О.В. – головний спеціаліст з питань комунального 

майна відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства, благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, 

будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської ради, яка 

повідомила, що з балансу КУ «Центр соціальних служб» Рожищенської міської 

ради на баланс Рожищенської міської ради планується передати майновий 

комплекс за адресою: Волинська область, Луцький район, м. Рожище, вул. 

Драгоманова, 2 (проект рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 



1. Інформацію головного спеціаліста з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської ради Стороженко О.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та передати майновий комплекс з балансу КУ «Центр 

соціальних служб» Рожищенської міської ради на баланс Рожищенської міської 

ради. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про надання частини приміщення в тимчасове користування КУ «Центр 

соціальних служб» Рожищенської міської ради. 

Інформує: Стороженко О.В. – головний спеціаліст з питань комунального 

майна відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства, благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, 

будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської ради, яка 

повідомила, що в тимчасове користування КУ «Центр соціальних служб» 

Рожищенської міської ради планується надати частину приміщення за адресою: 

Волинська область, Луцький район, м. Рожище, вул. Грушевського, 12, 

загальною площею 60,3 кв.м. (проект рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Сидорук В.А., Шварцкоп О.Ю., Максимюк О.М. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської ради Стороженко О.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати частину приміщення в тимчасове 

користування КУ «Центр соціальних служб» Рожищенської міської ради. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про клопотання щодо розгляду заяви від ТОВ "Лайфселл" щодо 

продовження договору оренди. 

Інформує: Стороженко О.В. – головний спеціаліст з питань комунального 

майна відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства, благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, 

будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської ради, яка 

повідомила, що від ТОВ «Лайфселл» надійшла заява щодо подовження 

договору оренди частини даху будівлі гуртожитку, загальною площею 31,26 

кв.м., за адресою: м. Рожище, вул. Незалежності, 55. Заборгованість за даним 

договором оренди відсутня. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію головного спеціаліста з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської ради Стороженко О.В. взяти до відома. 



2. Рекомендувати погодити продовження договору оренди з ТОВ "Лайфселл". 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про лист управління соціального захисту населення Луцької РДА від 

21.09.2021 року № 1389/01-32 "Про передачу у користування частини 

адмінбудинку".  

Інформує: Стороженко О.В. – головний спеціаліст з питань комунального 

майна відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства, благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, 

будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської ради, яка 

повідомила, що надійшов лист від Луцької РДА від 21.09.2021 року № 1389/01-

32, з проханням надати згоду на передачу частини приміщення за адресою: м. 

Рожище вул. Драгоманова, 1, у користування бюджетним установам, які 

надаватимуть послуги жителям громади. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської ради Стороженко О.В. взяти до відома. 

2. Надати згоду Управлінню соціального захисту населення Луцької 

райдержадміністрації - балансоутримувачу майнового комплексу, що 

розташований за адресою: м. Рожище вул. Драгоманова, 1, на передачу 

частини адмінбудівлі у користування бюджетним установам, а саме: 

- Службі у справах дітей Луцької РДА (для віддаленого робочого місця 

працівника Служби); 

- Головному управлінню Держгеокадастру у Волинській області (для 

розміщення Структурного відділу №4 Управління у Луцькому районі); 

- Філії державної установи "Центр пробації" у Волинській області (для 

розміщення Луцького районного сектору №3 Філії). 

3. Рекомендувати Управлінню соціального захисту населення Луцької 

райдержадміністрації в місячний термін укласти договори користування з 

вказаними вище бюджетними установами та надати копії таких договорів 

Рожищенській міській раді. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про передачу  основних засобів з балансу КУ «Центр соціальних служб» 

Рожищенської міської ради на баланс  Рожищенської міської ради. 

Інформує: Шварцкоп О.Ю. – директор комунальної установи "Центр 

соціальних служб" Рожищенської міської ради, який повідомив, що планується 

передати з балансу КУ «Центр соціальних служб» Рожищенської міської ради 

на баланс Рожищенської міської ради основні засоби (монітори і системні 

блоки), згідно додатку до рішення (проект рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію директора комунальної установи "Центр соціальних служб" 

Рожищенської міської ради Шварцкопа О.Ю. взяти до відома. 



2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та передати основні засоби, згідно додатку до рішення, 

з балансу КУ «Центр соціальних служб» Рожищенської міської ради на баланс  

Рожищенської міської ради. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування «Підстанція 35/10 кВ» по            

вул. Селянська в м. Рожище. 

Інформує: Кузавка В.Г.  – начальник відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради, який повідомив, що від ТзОВ «ФУРНІРО» надійшло клопотання про 

надання дозволу на розроблення детального плану території в м. Рожище в 

районі вул. Селянська для будівництва та обслуговування "Підстанція 35/10 

кВ". Земельна ділянка, на якій планується будівництво Підстанції знаходиться 

за міським кладовищем м. Рожище (проект рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Поліщук В.А., Максимюк О.М.  

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної  власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради Кузавки В.Г. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення детального плану 

території земельної ділянки для будівництва та обслуговування «Підстанція 

35/10 кВ» по вул. Селянська в м. Рожище. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про внесення змін до рішення Рожищенської міської ради від 14.07.2021 

року № 9/8 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території 

земельної ділянки по вул. Оновлена в с. Рудка-Козинська».   

Інформує: Кузавка В.Г.  – начальник відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради, який запропонував внести зміни до рішення Рожищенської міської ради 

від 14.07.2021 року № 9/8 «Про надання дозволу на розроблення детального 

плану території земельної ділянки по вул. Оновлена в с. Рудка-Козинська», а 

саме замінити прізвище по тексту рішення, згідно паспортних даних, з 

«Прокура» на «Прокуда» (проект рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної  власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради Кузавки В.Г. взяти до відома. 



2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та внести відповідні зміни до рішення Рожищенської 

міської ради від 14.07.2021 року № 9/8 «Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної ділянки по вул. Оновлена в с. Рудка-

Козинська». 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

 

 

Голова постійної комісії                            Максимюк О.М. 

 

Секретар постійної комісії                                                    Артисюк А.Є. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«11» жовтня 2021 року м. Рожище                             № 11/1 

 

Про порядок денний засідання 

постійної комісії 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 

Максимюк О.М., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

 

 

Голова постійної комісії                                О.М. Максимюк  



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«11» жовтня 2021 року м. Рожище                             № 11/2 

 

Про передачу майнового комплексу з 

балансу КУ «Центр соціальних служб» 

Рожищенської міської ради на баланс 

Рожищенської міської ради 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста з питань 

комунального майна відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради Стороженко О.В., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської ради Стороженко О.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та передати майновий комплекс з балансу КУ «Центр 

соціальних служб» Рожищенської міської ради на баланс Рожищенської міської 

ради. 

  

 

 

Голова постійної комісії                                О.М. Максимюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«11» жовтня 2021 року м. Рожище                             № 11/3 

 

Про надання частини приміщення в 

тимчасове користування КУ «Центр 

соціальних служб» Рожищенської міської 

ради 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста з питань 

комунального майна відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради Стороженко О.В., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської ради Стороженко О.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати частину приміщення в тимчасове 

користування КУ «Центр соціальних служб» Рожищенської міської ради. 

 

 

Голова постійної комісії                                О.М. Максимюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«11» жовтня 2021 року м. Рожище                             № 11/4 

 

Про клопотання щодо розгляду заяви від 

ТОВ "Лайфселл" щодо продовження 

договору оренди 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста з питань 

комунального майна відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради Стороженко О.В., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської ради Стороженко О.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати погодити продовження договору оренди з ТОВ "Лайфселл".  

 

 

Голова постійної комісії                                О.М. Максимюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«11» жовтня 2021 року м. Рожище                             № 11/5 

 

Про лист управління соціального захисту населення 

Луцької РДА від 21.09.2021 року № 1389/01-32 "Про 

передачу у користування частини адмінбудинку" 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста з питань 

комунального майна відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної  власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради Стороженко О.В., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської ради Стороженко О.В. взяти до відома. 

2. Надати згоду Управлінню соціального захисту населення Луцької 

райдержадміністрації - балансоутримувачу майнового комплексу, що 

розташований за адресою: м. Рожище вул. Драгоманова, 1, на передачу 

частини адмінбудівлі у користування бюджетним установам, а саме: 

- Службі у справах дітей Луцької РДА (для віддаленого робочого місця 

працівника Служби); 

- Головному управлінню Держгеокадастру у Волинській області (для 

розміщення Структурного відділу №4 Управління у Луцькому районі); 

- Філії державної установи "Центр пробації" у Волинській області (для 

розміщення Луцького районного сектору №3 Філії). 

3. Рекомендувати Управлінню соціального захисту населення Луцької 

райдержадміністрації в місячний термін укласти договори користування з 

вказаними вище бюджетними установами та надати копії таких договорів 

Рожищенській міській раді. 

 

 

Голова постійної комісії                                О.М. Максимюк  

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«11» жовтня 2021 року м. Рожище                          № 11/6 

 

Про передачу  основних засобів з балансу КУ «Центр 

соціальних служб» Рожищенської міської ради на 

баланс  Рожищенської міської ради 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора комунальної установи 

"Центр соціальних служб" Рожищенської міської ради Шварцкопа О.Ю., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію директора комунальної установи "Центр соціальних служб" 

Рожищенської міської ради Шварцкопа О.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та передати основні засоби, згідно додатку до рішення, 

з балансу КУ «Центр соціальних служб» Рожищенської міської ради на баланс  

Рожищенської міської ради. 

 

 

Голова постійної комісії                                О.М. Максимюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«11» жовтня 2021 року м. Рожище                          № 11/7 

 

Про надання дозволу на розроблення детального 

плану території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування «Підстанція 35/10 

кВ» по вул. Селянська в м. Рожище 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської ради Кузавки В.Г., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної  власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради Кузавки В.Г. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення детального плану 

території земельної ділянки для будівництва та обслуговування «Підстанція 

35/10 кВ» по вул. Селянська в м. Рожище. 

 

 

 

Голова постійної комісії                                О.М. Максимюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«11» жовтня 2021 року м. Рожище                          № 11/8 

 

Про внесення змін до рішення Рожищенської 

міської ради від 14.07.2021 року № 9/8 «Про 

надання дозволу на розроблення детального плану 

території земельної ділянки по вул. Оновлена в с. 

Рудка-Козинська» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської ради Кузавки В.Г., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної  власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради Кузавки В.Г. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та внести відповідні зміни до рішення Рожищенської 

міської ради від 14.07.2021 року № 9/8 «Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної ділянки по вул. Оновлена в с. Рудка-

Козинська». 

 

 

Голова постійної комісії                                О.М. Максимюк  

 

 

 

 

 


