
 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Протокол  
засідання постійної комісії з питань депутатської діяльності та 

етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку, 

земельних відносин, екології, природокористування, охорони 

пам’яток та історичного середовища 
 

«07» жовтня 2021 року     м.  Рожище                               № 14 

 

 

Присутні та запрошені: 

Голова постійної комісії: Клімчук А.С. 

заступник голови постійної комісії – Алієва Л.Є. 

члени комісії: Карпюк Т.О., Патлашинський Р.Я. 

 

Вавринюк О.Л. – провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради; 

Пазюк А.В. – головний спеціаліст з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради;  

Вербицький М.Л. – головний спеціаліст з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради; 

Данилюк О.О. – начальник відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради; 

Демчук М.В. – начальник юридичного відділу Рожищенської міської ради; 

Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради; 

Лясковський С.Ю. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради; 

Ковальчук В.В. – депутат Рожищенської міської ради, голова фракції ВО 

«Батьківщина»; 

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

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради; 

Поліщук В.О. – перший заступник міського голови; 

Супрун А.А. – головний спеціаліст відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради; 

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

 

 

 



Порядок денний засідання: 

 

1. Про обрання секретаря 14-го засідання постійної комісії. 

Інформує: Клімчук А.С. –  заступник голови постійної комісії. 

2. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: Клімчук А.С. – голова постійної комісії. 

3. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, передачу земельних ділянок у власність. 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних відносин. 

4. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 

передачу земельних ділянок у власність. 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних відносин. 

5. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 

виділення земельної ділянки власнику земельної частки (паю). 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних відносин. 

6. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, зміну виду цільового призначення земельних ділянок. 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних відносин. 

7. Про затвердження технічних документації із землеустрою щодо 

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

надання земельних ділянок в оренду 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних відносин 

8. Про внесення змін у рішення виконавчого комітету Рожищенської міської 

ради щодо уточнення площ земельних ділянок. 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних відносин 

9. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай). 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних відносин 



10. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок. 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних відносин 

11. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО». 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних відносин 

12. Про погодження надання мисливських угідь. 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних відносин 

13. Про внесення змін до рішення сесії Рожищенської міської ради від 

14.07.2021 року № 9/78 «Про надання дозволів на складання проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок Рожищенській міській раді». 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних відносин 

14. Про депутатське звернення депутата Луцької районної ради Сівака С.В. 

щодо розгляду можливості виділення земельних ділянок військовослужбовцям 

ВЧ А0959 на території Рожищенської територіальної громади. 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних відносин 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

гр.Ткачуку Петру Михайловичу та передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів 

Рожищенської міської ради. 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних відносин. 

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

гр.Артишук Катерині Василівні та передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів 

Рожищенської міської ради. 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних відносин. 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

гр.Євстурову Михайлу Ростиславовичу та передачу земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства за межами 

населених пунктів Рожищенської міської ради. 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних відносин. 



18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

гр.Євстурову Едуарду Ростиславовичу та передачу земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства за межами 

населених пунктів Рожищенської міської ради. 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних відносин. 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

гр.Євстурову Олександру Ростиславовичу та передачу земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства за межами 

населених пунктів Рожищенської міської ради. 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних відносин. 

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

гр.Бречко Марії Вікторівні та передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів 

Рожищенської міської ради. 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних відносин. 

21. Про надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в 

суборенду. 

Інформує: Демчук М.В. – начальник юридичного відділу Рожищенської 

міської ради; 

22. Про надання дозволу на розроблення детального плану території в 

м.Рожище в районі вул. Селянська для будівництва та обслуговування 

"Підстанція 35/10 кВ". 

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 обрання секретаря 14-го засідання постійної комісії. 

Інформує: Клімчук А.С. – голова постійної комісії, яка проінформувала 

присутніх щодо необхідності обрання секретаря 14-го засідання постійної 

комісії у зв’язку із відсутністю секретаря постійної комісії Федчук Юлії 

Володимирівни та запропонувала обрати секретарем 14-го засідання 

постійної комісії –  Карпюк Тетяну Олександрівну. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію голови постійної комісії Клімчук А.С. взяти до відома. 

2. Обрати секретарем 14-го засідання постійної комісії Карпюк Тетяну 

Олександрівну. 



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

СЛУХАЛИ: 

2. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: Клімчук А.С. - голова постійної комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

передачу земельних ділянок у власність. 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних відносин 

Рожищенської міської  ради, який зазначив, що проектом рішення пропонується 

затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передати безоплатно у власність земельні ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), для ведення особистого селянського господарства громадянам згідно 

додатку (проект рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: Клімчук А.С. – голова постійної комісії, повідомила про 

наявність конфлікту інтересів, але буде брати участь у голосуванні. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та затвердити 

проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, передачу земельних 

ділянок у власність. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 

передачу земельних ділянок у власність. 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних відносин 

Рожищенської міської  ради, який зазначив, що проектом рішення пропонується 

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати безоплатно у власність 

земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) згідно додатку. Також 

запропонував внести зміни в дотаток до рішення міської ради, а саме включити 

земельні ділянки громадян Яковлевої М.Ю., Яковлевої В.Н., Ткачук О.Ф. 

(проект рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 



2. Рекомендувати даний проект рішення зі змінами винести на розгляд сесії та 

затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), передачу 

земельних ділянок у власність. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 

виділення земельної ділянки власнику земельної частки (паю). 

Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин 

Рожищенської міської  ради, який зазначив, що проектом рішення пропонується 

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства на території Рожищенської міської ради 

згідно додатку (проект рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та затвердити 

технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), виділення земельної ділянки 

власнику земельної частки (паю). 

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

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, зміну виду цільового призначення земельних ділянок. 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради, який зазначив, що проектом рішення пропонується 

затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки та змінити 

вид цільового призначення земельних ділянок згідно додатку (проект рішення 

додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та затвердити 

проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, зміну виду цільового 

призначення земельних ділянок. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 

надання земельних ділянок в оренду. 



Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин 

Рожищенської міської  ради, який зазначив, що проектом рішення пропонується 

затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за межами 

населених пунктів Рожищенської міської ради, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок невитребуваних 

(нерозподілених) земельних часток (паїв), згідно додатку (проект рішення 

додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та затвердити 

технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), надання земельних ділянок в 

оренду. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про внесення змін у рішення виконавчого комітету Рожищенської міської 

ради щодо уточнення площ земельних ділянок. 

Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин 

Рожищенської міської  ради, який зазначив, що проектом рішення пропонується 

внести зміни в рішення виконавчого комітету Рожищенської міської ради про 

передачу безоплатно в приватну власність громадянам земельних ділянок для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) щодо уточнення площ земельних ділянок згідно 

додатку (проект рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та внести 

зміни у рішення виконавчого комітету Рожищенської міської ради щодо 

уточнення площ земельних ділянок. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

9. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай). 

Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин 

Рожищенської міської  ради. який зазначив, що проектом рішення пропонується 

надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства власникам сертифікатів на право 

на земельну частку (пай) на території Рожищенської міської ради згідно 

додатку (проект рішення додається). 



 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай).  

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

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок. 

Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин 

Рожищенської міської  ради, який зазначив, що до міської ради надійшла заява 

Алієвої Л.Є. щодо викупу земельної ділянки, яка знаходиться в с.Ольганівка. 

На земельній ділянці знаходиться об’єкт нерухомого майна, а саме магазин, 

який перебуває у її приватній власності. Проектом рішення пропонується 

надати дозвіл на проведення експертної  грошової оцінки земельної ділянки 

площею 0.0350 га, в с. Ольганівка , вул. Гранична, 28а для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (проект рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: Алієва Л.Є. – заступник голови постійної комісії, повідомила 

про наявність конфлікту інтересів, але буде брати участь у голосуванні. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.  

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

 

СЛУХАЛИ: 

11. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО». 

Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин 

Рожищенської міської  ради, який повідомив, що надійшло клопотання від 

ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» щодо надання дозволу на розроблення 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). Це земельні ділянки під опорами 

ліній електропередач. ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» необхідно зробити 

кадастрові номери, щоб міська рада змогла укласти договори оренди (проект 

рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 



2. Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо 

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

ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО». 

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

 

СЛУХАЛИ: 

12. Про погодження надання мисливських угідь.  

Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин 

Рожищенської міської  ради, який повідомив, що надійшло клопотання 

Рожищенської районної громадської організації УТМР. Дана громадська 

організація кожні 15 років звертається щодо отримання в користування 

мисливських угідь. Проектом рішення пропонується погодити Рожищенській 

районній громадській організації УТМР надання у користування мисливських 

угідь на землях комунальної власності за межами населених пунктів 

Рожищенської міської ради (проект рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Поліщук В.О., 

Патлашинський Р.Я., Карпюк Т.О.  

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та погодити 

надання мисливських угідь. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

13. Про внесення змін до рішення сесії Рожищенської міської ради від 

14.07.2021 року № 9/78 «Про надання дозволів на складання проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок Рожищенській міській раді». 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних відносин 

Рожищенської міської  ради, який зазначив, що даним проектом рішення 

уточнюється рішення міської ради щодо місця розташування земельних 

ділянок. Це земельні ділянки, які включені в перелік на земельні торги (проект 

рішення додається). 

 ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та внести 

зміни у рішення сесії Рожищенської міської ради від 14.07.2021 року № 9/78 

«Про надання дозволів на складання проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок Рожищенській міській раді». 

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

 

СЛУХАЛИ: 



14. Про депутатське звернення депутата Луцької районної ради Сівака С.В. 

щодо розгляду можливості виділення земельних ділянок військовослужбовцям 

ВЧ А0959 на території Рожищенської територіальної громади. 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних відносин 

Рожищенської міської  ради, який повідомив, що до міської ради надійшло 

депутатське звернення депутата Луцької районної ради Сівака С.В. Суть 

звернення що між Луцькою районною радою і  ВЧ А0959 в серпні було 

підписано угоду про шефство та співробітництво. До депутата Луцької 

районної ради Сівака С.В. звернулось керівництво військової частини з 

проханням посприяти у виділенні земельних ділянок військовослужбовцям 

частини (загальна кількість 150 чол.), які у 2014р.-2019р. брали участь в 

російсько-українській війні.  

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати відділу земельних відносин Рожищенської міської ради           

надати відповідь депутату Луцької районної ради Сіваку С.В. про те, що 

депутатське звернення взято до відома та при резервуванні земельних ділянок 

військовослужбовцям на території Рожищенської територіальної громади 

повідомити депутата Луцької районної ради Сівака С.В. додатково. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

гр. Ткачуку Петру Михайловичу та передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів 

Рожищенської міської ради. 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних відносин 

Рожищенської міської  ради відразу проінформував по питаннях №№14-19. 

Начальник відділу земельних відносин Рожищенської міської  ради       

Данилюк О.О. повідомив, що до міської ради надійшли вже розроблені проекти 

відведення земельних ділянок, ділянкам присвоєні кадастрові номери. Дозвіл на 

складання проектів надавався Луківської сільською радою щодо розробки 

проекту відведення з послідуючою передачою земельних ділянок у власність 

для ведення особистого селянського господарства. Громадяни звертаються, щоб 

затвердити та передати їм земельні ділянки  у власність.  

Начальник відділу земельних відносин Рожищенської міської  ради        

Данилюк О.О. запропонував відкласти дані питання на до вивчення у зв’язку з 

тим, що зараз вивчається питання і, навіть, візуально дивлячись, видно, що 

частина тих земельних ділянок попадають в межі природного заповідного 

фонду, де ми не в праві такими землями розпоряджатися і надавати у власність. 

А також згідно схеми паювання дані земельні ділянки частково накладаються 

на попередньо видані державні акти, тобто громадяни вже отримали право 

власності. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Карпюк Т.О.  

ВИРІШИЛИ: 



1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Відкласти дане питання на довивчення. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

гр. Артишук Катерині Василівні та передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів 

Рожищенської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Відкласти дане питання на довивчення. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

гр. Євстурову Михайлу Ростиславовичу та передачу земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства за межами 

населених пунктів Рожищенської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Відкласти дане питання на довивчення. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

гр. Євстурову Едуарду Ростиславовичу та передачу земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства за межами 

населених пунктів Рожищенської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Відкласти дане питання на довивчення. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

гр. Євстурову Олександру Ростиславовичу та передачу земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства за межами 

населених пунктів Рожищенської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 



2. Відкласти дане питання на довивчення. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

гр. Бречко Марії Вікторівні та передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів 

Рожищенської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Відкласти дане питання на довивчення. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

21. Про надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в 

суборенду. 

Інформує: Демчук М.В. – начальник юридичного відділу Рожищенської міської 

ради, яка повідомила, що від гр. Фрузінської В.Я. надійшло клопотання про 

надання дозволу на укладання договору суборенди на земельну ділянку, яка 

розташована в м. Рожище, вул. Незалежності (перед будинком №89), площею 

0,0030га, без зміни її цільового призначення. За договором оренди 

прострочених платежів немає. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника юридичного відділу Рожищенської міської ради 

Демчук М.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

22. Про надання дозволу на розроблення детального плану території в               

м. Рожище в районі вул. Селянська для будівництва та обслуговування 

"Підстанція 35/10 кВ". 

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. 

В обговоренні взяли участь: Алієва Л.Є., Патлашинський Р.Я.,  

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 даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення детального плану території в м. Рожище в районі вул. 

Селянська для будівництва та обслуговування "Підстанція 35/10 кВ". 

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

 

 

Голова постійної комісії                                                             А.С. Клімчук  

 

Секретар постійної комісії                                                         Т.О. Карпюк  
 


