
 
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 
 

«10» грудня 2021 року     м.  Рожище                               № 16 
   10:00 год. 

 

Присутні та запрошені: 

Голова постійної комісії: Клімчук А. С. 

заступник голови постійної комісії – Алієва Л. Є. 

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

 

Поліщук В. А. – міський голова Рожищенської міської ради; 

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

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

органів Рожищенської міської ради; 

Зінгель Н. В. – секретар Рожищенської міської ради; 

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

ради; 

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; 

Супрун А. А. – головний спеціаліст з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради; 

Кудиньчук К. Ю. – провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради; 

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

Солодуха А. В. – начальник юридичного відділу Рожищенської міської ради; 

Кисіль Д. В. – староста Топільненського старостинського  округу; 

Сасовський О. В. – староста Сокільського старостинського  округу;  

Ісаков І. Г. – заступник начальника відділу поліцейської діяльності № 1 (м. 

Рожище) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області; 

Гриневич В. М. – заступник директора Підприємства житлово-комунального 

господарства Рожищенської міської ради; 



Ніколайчук В. П. – представник СП «Рента-СН»; 

Василюк О. О. – заявник стосовно надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Гаврук О. С. - представник громадськості. 

 

 

Порядок денний засідання: 
 

1. Про обрання секретаря 16-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 внесення змін до рішення сесії Рожищенської міської ради від 22 

лютого 2011р. №6/29 «Про затвердження переліку вільних земельних 

ділянок для продажу права оренди (власність), шляхом проведення 

земельних торгів, у формі аукціону в м. Рожище». 

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

4. Про внесення змін до рішення сесії Рожищенської міської ради від 25 

листопада 2021р. № 13/82 «Про надання дозволу на складання проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Курило С. П.». 

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

5. Про результати оперативно-службової діяльності відділу поліцейської  

діяльності № 1 (м. Рожище) Луцького районного управління поліції 

ГУНП у Волинській області. 

 Інформує: Ісаков І. Г. – заступник начальника відділу поліцейської 

діяльності № 1 (м. Рожище) Луцького районного управління поліції ГУНП у 

Волинській області. 

6. Про затвердження Програми охорони навколишнього природного 

середовища Рожищенської територіальної громади на 2022 рік.     

Інформує: Поліщук В. О. – перший заступник міського голови.                                                                                  

7. Про затвердження Програми «Питна вода» на 2022 рік. 

Інформує: Поліщук В. О. – перший заступник міського голови.  

8. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, передачу земельних ділянок у власність. 

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

9. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), передачу земельних ділянок у власність. 

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

10. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), виділення земельної ділянки власнику земельної частки 

(паю). 

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

11. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, надання земельних ділянок в постійне користування 



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

12. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

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

13. Про затвердження технічних документацій 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. 

14. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки, надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки. 

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

15. Про внесення змін у рішення виконавчого комітету Рожищенської 

міської ради щодо уточнення площ земельних ділянок. 

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

16. Про внесення змін до рішення сесії Носачевичівської сільської ради від 

11 березня 2015 року «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передачі земельної ділянки в оренду». 

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

17. Про затвердження Програми охорони та раціонального використання 

земель Рожищенської територіальної громади на 2022 рік. 

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

18. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Рожищенській міській раді. 

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

19. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) власникам сертифікатів на право на земельну 

частку (пай). 

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

20. Про внесення змін до рішення сесії Рожищенської міської ради від 26 

березня 2021р. №6/55 «Про визначення переліку земельних ділянок 

та/або прав на них, які виставляються на земельні торги на території 

Рожищенської міської ради». 

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

21. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Беркалюку С. О. 

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

22. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Вознюку В. В. 

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

23. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Деменіку С. О. 

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



24. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Захарчуку А. Г. 

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

25. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Зую Ю. В. 

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

26. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Пащуку І. В. 

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

27. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Пилипіву Л. В. 

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

28. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Савчуку Т. Л. 

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

29. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Сімдянову М. А. 

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

30.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Скрипчуку В. Ю. 

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

31. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Фіщуку С. В. 

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

32. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Ковальчуку О. П. 

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

33. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Корензі Л. М. 

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

34. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Драницькій В.С. 

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

35. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Грицюку С.Р. 

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

36. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Бенеско О. В. 

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

37. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Давидюку Д. В. 

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

38. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Дмитрук Є. А. 

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



39. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок гр. Дунай В. І. 

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

40. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Клевець С. А. 

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

41. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Кузубу Д. О. 

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

42. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Кузуб І. П. 

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

43. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Михальчук Н. В. 

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

44. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Морозу О. М. 

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

45. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Окуневич Г. М. 

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

46. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Ткачуку В. В. 

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

47. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Хотимчук Т. Г. 

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

48. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Шило Н. О. 

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

49. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Карпцю М. А. 

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

50. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Татюку О. В. 

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

51. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок гр. Лабудяку М. І. 

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

52. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Касьян В. В. 

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

53. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Василюку О. О. 

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



54. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Бабичу  О. О. 

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

55. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Ожзі  Ю. А. 

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

56. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Остапчук  К. С. 

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

57. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Юхимнюку  В. І. 

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

58. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Панасюк  Л. В. 

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

59. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Матвійчук  С. В. 

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

60. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних  ділянок гр. Савичу В. М. 

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

61. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Демчук  Л. А. 

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

62. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Богдан  Л. В. 

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

63. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних  ділянок гр. Левчуку  В. В. 

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

64. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Осташкіну  М. М. 

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

65. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Юхимнюку  В. І. 

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

66. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Свінцицькій  І. А. 

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

67. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Кидибі  Д. В. 

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

68. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Юфімюку Л.В. 

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



69. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Бойчук С. В. 

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

70. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Воробей Т. К. 

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

71. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Демидюк Л. К. 

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

72. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Куденьчуку С. В. 

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

73. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Мазелюк І. Ю. 

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

74. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Токарській О. А. 

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

75. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок гр. Кантеруку І. В. 

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

76. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Остапюку О. Г. 

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

77. Про продовження терміну дії договору оренди землі гр. Боринець Л. М.  

Інформує: Солодуха А. В. – начальник юридичного відділу Рожищенської 

міської ради.                                                    

78. Про продовження терміну дії договору оренди землі гр. Вальчуку М.М.  

Інформує: Солодуха А. В. – начальник юридичного відділу Рожищенської 

міської ради.                                                    

79.Про продовження терміну дії договору оренди землі гр. Вальчук Т. І.  

Інформує: Солодуха А. В. – начальник юридичного відділу Рожищенської 

міської ради.                                                    

80.Про передачу земельної ділянки в оренду. 

Інформує: Солодуха А. В. – начальник юридичного відділу Рожищенської 

міської ради.  

81. Про звіт постійної комісії з питань депутатської діяльності та етики, 

дотримання прав людини, законності та правопорядку, земельних 

відносин, екології, природокористування, охорони пам’яток та 

історичного середовища Рожищенської міської ради. 

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

82.Про звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, 

Голови Верховної Ради України щодо термінового напрацювання 

механізму підтримки аграріїв через різке подорожчання природного 

газу. 

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



83.Про встановлення форми бланку депутата Рожищенської міської ради 

восьмого скликання. 

Інформує: Зінгель Н. В. – секретар Рожищенської міської ради. 

84. Про звітування депутатів Рожищенської міської ради про свою роботу 

перед виборцями. 

Інформує: Зінгель Н. В. – секретар Рожищенської міської ради. 

85. Про затвердження плану роботи Рожищенської міської ради на І 

півріччя 2022 року. 

Інформує: Зінгель Н. В. – секретар Рожищенської міської ради. 

86. Про звернення депутатів Рожищенської міської ради восьмого 

скликання до Президента України щодо скасування постанови Кабінету 

Міністрів України від 03 листопада 2021 року № 1147 «Про 

затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок». 

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

87. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Лучинець Р. В. 

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

88. Різне. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про обрання секретаря 16-го засідання постійної комісії. 

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

присутніх щодо необхідності обрання секретаря 16-го засідання постійної 

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

Володимирівни та запропонувала обрати секретарем 16-го засідання 

постійної комісії –  Карпюк Тетяну Олександрівну. 

ВИРІШИЛИ: 

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

2. Обрати секретарем 16-го засідання постійної комісії –  Карпюк Тетяну 

Олександрівну. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 
 

СЛУХАЛИ: 

2. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

присутніх про необхідність додати до порядку денного ще чотири питання, а 

саме: 

- Про внесення змін до рішення сесії Рожищенської міської ради від 22 

лютого 2011р. №6/29 «Про затвердження переліку вільних земельних 

ділянок для продажу права оренди (власність), шляхом проведення 

земельних торгів, у формі аукціону в м. Рожище» (пропонується 

розглянути під №3); 

- Про внесення змін до рішення сесії Рожищенської міської ради від 25 

листопада 2021р. № 13/82 «Про надання дозволу на складання проекту  



землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Курило С. П.» 

(пропонується розглянути під №4); 

- Про звернення депутатів Рожищенської міської ради восьмого 

скликання до Президента України щодо скасування постанови Кабінету 

Міністрів України від 03 листопада 2021 року № 1147 «Про затвердження 

Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок» 

(пропонується розглянути під №86); 

- Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Лучинець Р. В. (пропонується 

розглянути під №87). 

ВИРІШИЛИ: 

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

2. Схвалити порядок денний постійної комісії зі змінами. 

Голосування:  

За внесення змін до порядку денного: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не 

голосував» - 0. 

За порядок денний зі змінами в цілому: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, 

«не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про внесення змін до рішення сесії Рожищенської міської ради від 22 лютого 

2011р. №6/29 «Про затвердження переліку вільних земельних ділянок для 

продажу права оренди (власність), шляхом проведення земельних торгів, у 

формі аукціону в м. Рожище». 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проєктом рішення 

пропонується внести зміни до рішення сесії Рожищенської міської ради 

від 22 лютого 2011р. №6/29 «Про затвердження переліку вільних 

земельних ділянок для продажу права оренди (власність), шляхом 

проведення земельних торгів, у формі аукціону в м. Рожище», а саме 

виключити з переліку пункт 1.22. «Для комерційного (промислового) 

використання орієнтовною площею 0,20 га в м. Рожище по вул. 

Граничній (район Кременецького ЖД переїзду)», (проєкт рішення 

додається). 

Виступив: Ніколайчук В. П. – представник СП «Рента-СН», який зазначив, що 

їхнє підприємство зацікавлено викупити одну з таких земельних ділянок у 

власність для розміщення на ній СТО.              

В обговоренні взяли участь: Алієва Л. Є., Шварцкоп В. В., Данилюк О. О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О. О. взяти до відома. 

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

зміни до рішення сесії Рожищенської міської ради від 22 лютого 2011р. №6/29 

«Про затвердження переліку вільних земельних ділянок для продажу права 

оренди (власність), шляхом проведення земельних торгів, у формі аукціону в м. 

Рожище». 



Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про внесення змін до рішення сесії Рожищенської міської ради від 25 

листопада 2021р. № 13/82 «Про надання дозволу на складання проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Курило С. П.». 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проєктом рішення 

пропонується внести зміни до рішення сесії Рожищенської міської ради 

від 25 листопада 2021р. №13/82 «Про надання дозволу на складання 

проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Курило С. 

П.», а саме: пункт 1. даного рішення викласти в наступній редакції: 

«1. Надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Курило Світлані Петрівні в м. Рожище вул. 

Гранична, 86а в оренду терміном на 5 років орієнтовною площею 1,1100 

га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості.», (проєкт рішення додається). 

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

Карпюк Т. О., Поліщук В. А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О. О. взяти до відома. 

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

зміни до рішення сесії Рожищенської міської ради від 25 листопада 2021р. 

№13/82 «Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Курило С. П.». 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про результати оперативно-службової діяльності відділу поліцейської  

діяльності № 1 (м. Рожище) Луцького районного управління поліції ГУНП у 

Волинській області. 

Інформує: Ісаков І. Г. – заступник начальника відділу поліцейської 

діяльності № 1 (м. Рожище) Луцького районного управління поліції 

ГУНП у Волинській області, інформаційна довідка додається (проєкт 

рішення додається). 

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

Карпюк Т. О.  

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Ісакова І. Г. – заступника начальника відділу поліцейської 

діяльності № 1 (м. Рожище) Луцького районного управління поліції ГУНП у 

Волинській області взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 



СЛУХАЛИ: 

6. Про затвердження Програми охорони навколишнього природного 

середовища Рожищенської територіальної громади на 2022 рік.     

Інформує: Поліщук В. О. – перший заступник міського голови 

Рожищенської міської ради, який повідомив, що даним проєктом рішення 

пропонується затвердити Програму охорони навколишнього природного 

середовища Рожищенської територіальної громади на 2022 рік, яка 

додається (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Поліщука В. О. – першого заступника міського голови 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

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

Програму охорони навколишнього природного середовища Рожищенської 

територіальної громади на 2022 рік. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0, «утримався» - 0,  «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про затвердження Програми «Питна вода» на 2022 рік. 

Інформує: Поліщук В. О. – перший заступник міського голови, який 

повідомив, що даним проєктом рішення пропонується затвердити 

Програму «Питна вода» на 2022 рік, яка додається (проєкт рішення 

додається).  

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Поліщука В. О. – першого заступника міського голови 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

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

Програму «Питна вода» на 2022 рік.  

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

передачу земельних ділянок у власність. 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив,  що даним проєктом рішення 

пропонується затвердити проєкти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, передачу земельних ділянок у власність по 29 

пунктах, згідно Додатку 1 до рішення (проєкт рішення додається). Також 

повідомив про необхідність внесення змін до проєкту рішення, а саме в 

Додаток 1 до рішення включити ще чотирьох людей: Мельник М. С., 

Кравченко Н. І., Адамчука О. Л. та Іщука О. Л.  

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Данилюка О. О. –  начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

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

затвердити проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, передачу 

земельних ділянок у власність. 



Голосування:  

За внесення змін до проєкту рішення: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не 

голосував» - 0. 

За проєкт рішення зі змінами в цілому: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, 

«не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

9. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

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

передачу земельних ділянок у власність. 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив,  що даним проєктом рішення 

пропонується затвердити технічні документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), передачу земельних ділянок у власність по 10 пунктах, згідно 

Додатку 1 до рішення (проєкт рішення додається). Також повідомив про 

необхідність внесення змін до проєкту рішення, а саме в Додаток 1 до 

рішення включити ще двох людей: Юрчук М. С. та Редчука О. Ф.  

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Данилюка О. О. –  начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт 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 внесення змін до проєкту рішення: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не 

голосував» - 0. 

За проєкт рішення зі змінами в цілому: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, 

«не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 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 даним проєктом рішення 

пропонується затвердити технічні документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), виділення земельної ділянки власнику земельної частки 

(паю) по 40 пунктах, згідно Додатку 1 до рішення (проєкт рішення 

додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Данилюка О. О. –  начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 



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

технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власнику земельної частки (паю).  

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

11. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, надання земельних ділянок в постійне користування. 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив,  що даним проєктом рішення 

пропонується затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, надання земельної ділянки площею 0,1115 га в постійне 

користування ОСББ «Незалежності 107» (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Данилюка О. О. –  начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

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

проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, надання земельної 

ділянки в постійне користування ОСББ «Незалежності 107». 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

12. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

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

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проєктом 

рішення пропонується затвердити технічні документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) ПАТ «Волиньобленерго» (7 ділянок) і 

Рожищенській міській раді (1 ділянка), (проєкт рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Шварцкоп В. В., Данилюк О. О., Вербицький М. 

Л. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Данилюка О. О. –  начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

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

технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості).  

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

13. Про затвердження технічних документацій 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 

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проектом рішення 

пропонується затвердити технічні документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), надання десяти земельних ділянок СПП «Несвіч» в оренду на 

10 років під 12% НГО (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Данилюка О. О. –  начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт 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» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

14. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки, надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки. 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проєктом рішення 

пропонується затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності в с. Валер’янівка, 

кадастровий номер – 0724585900:02:002:0165 загальною площею 3,1000 

га на дві окремі земельні ділянки: 

1) кадастровий номер 0724585900:02:002:0222 – площею 2,0000 га; 

2) кадастровий номер 0724585900:02:002:0221 – площею 1,1000 га.  

 Також проєктом рішення пропонується надати дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки кадастровий 

номер 0724585900:02:002:0222 площею 2,0000 га АТ «Кульчинський 

силікатний завод» в оренду для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані 

з користуванням надрами в (проєкт рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Шварцкоп В. В., Данилюк О. О., Карпюк Т. О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Данилюка О. О. –  начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

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

технічні документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, надання 

дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

15. 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 даним проєктом рішення 

пропонується внести зміни у рішення виконавчого комітету 

Рожищенської міської ради №101 від 23.07.1998р. щодо уточнення площі 

земельної ділянки Шишка Миколи Миколайовича за адресою: м. Рожище, 

вул. О. Степанюка, 17  (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Данилюка О. О. –  начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

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

зміни у рішення виконавчого комітету Рожищенської міської ради щодо 

уточнення площі земельної ділянки Шишка М. М. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

16. Про внесення змін до рішення сесії Носачевичівської сільської ради від 11 

березня 2015 року «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачі земельної ділянки в оренду». 

Інформує: Супрун А. А. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проєктом рішення пропонується внести 

зміни до рішення сесії Носачевичівської сільської ради від 11.03.2015р. 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачі земельної ділянки в оренду», а саме: доповнити 

рішення п. 5 та викласти його у такій редакції: «Встановити плату за 

оренду земельної ділянки, кадастровий номер 0724584600:05:001:0118 в 

розмірі 12 відсотків від грошової оцінки земель в межах населеного 

пункту села Олешковичі» (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Супрун А. А. взяти до відома. 

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

зміни до рішення сесії Носачевичівської сільської ради від 11.03.2015р. «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачі земельної ділянки в оренду». 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

17. Про затвердження Програми охорони та раціонального використання 

земель Рожищенської територіальної громади на 2022 рік. 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проєктом рішення 

пропонується затвердити Програму охорони та раціонального 

використання земель Рожищенської територіальної громади на 2022 рік, 

яка додається (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 



1. Інформацію Данилюка О. О. –  начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

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

Програму охорони та раціонального використання земель Рожищенської 

територіальної громади на 2022 рік 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

18. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Рожищенській міській раді. 

Інформує: Вавринюк О. Л. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проєктом 

рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення п’яти земельних ділянок Рожищенській 

міській раді (чотири земельні ділянки розташовані за межами населених 

пунктів Рожищенської міської ради, одна в с. Ольганівка) для продажу 

права оренди земельних ділянок на конкурентних засадах (земельних 

торгах), згідно Додатку 1 до рішення (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Вавринюк О. Л. – провідного спеціаліста відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради взяти до відома. 

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

дозволи на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок Рожищенській міській раді. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

19. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 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 даним проєктом рішення 

пропонується надати дозвіл на розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) 9-ти власникам сертифікатів на право на земельну 

частку (пай), згідно Додатку 1 до рішення (проєкт рішення додається).  

Також запропонував внести зміни до проєкту рішення, а саме 

включити в Додаток 1 до рішення гр. Ляшука В. А.   

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Данилюка О. О. –  начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення зі змінами 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 внесення змін до проєкту рішення: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не 

голосував» - 0. 

За проєкт рішення зі змінами в цілому: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, 

«не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

20. Про внесення змін до рішення сесії Рожищенської міської ради від 26 

березня 2021р. №6/55 «Про визначення переліку земельних ділянок та/або прав 

на них, які виставляються на земельні торги на території Рожищенської міської 

ради». 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проєктом рішення 

пропонується внести зміни до рішення сесії Рожищенської міської ради                  

від 26.03.2021р. № 6/55 «Про визначення переліку земельних ділянок 

та/або прав на них, які виставляються на земельні торги на території 

Рожищенської міської ради», а саме: виключити з переліку земельних 

ділянок та/або прав на них, які виставляються на земельні торги на 

території Рожищенської міської ради, земельну ділянку площею 

11,2553га (кадастровий номер: 0724585200:01:002:0817), (проєкт рішення 

додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Данилюка О. О. –  начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

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

зміни до рішення сесії Рожищенської міської ради від 26.03.2021р. № 6/55 «Про 

визначення переліку земельних ділянок та/або прав на них, які виставляються 

на земельні торги на території Рожищенської міської ради». 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

21. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Беркалюку С. О. 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проєктом рішення 

пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки учаснику АТО гр. Беркалюку Сергію 

Олексійовичу за межами населених пунктів Рожищенської міської ради у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 1,0000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Данилюка О. О. –  начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Беркалюку С. О. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 



 

СЛУХАЛИ: 

22. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Вознюку В. В. 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проєктом рішення 

пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки учаснику АТО гр. Вознюку Вадиму 

Володимировичу за межами населених пунктів Рожищенської міської 

ради у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 1,0000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Данилюка О. О. –  начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Вознюку В. В. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

23. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Деменіку С. О. 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проєктом рішення 

пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки учаснику АТО гр. Деменіку Сергію 

Олександровичу за межами населених пунктів Рожищенської міської 

ради у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 1,0000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Данилюка О. О. –  начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Деменіку С. О. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

24. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Захарчуку А. Г. 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проектом рішення 

пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки учаснику АТО гр. Захарчуку Андрію 

Георгійовичу за межами населених пунктів Рожищенської міської ради у 



власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 1,0000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Данилюка О. О. –  начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок гр. Захарчуку А. Г. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

25. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Зую Ю. В. 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проєктом рішення 

пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки учаснику АТО гр. Зую Юрію Васильовичу 

за межами населених пунктів Рожищенської міської ради у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею до 

1,0000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Данилюка О. О. –  начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Зую Ю. В. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

26. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Пащуку І. В. 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проєктом рішення 

пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки учаснику АТО гр. Пащуку Івану 

Васильовичу за межами населених пунктів Рожищенської міської ради у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 1,0000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Данилюка О. О. –  начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Пащуку І. В. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 



СЛУХАЛИ: 

27. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Пилипіву Л. В. 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проєктом рішення 

пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки учаснику АТО гр. Пилипіву Любомиру 

Васильовичу за межами населених пунктів Рожищенської міської ради у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 1,0000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Данилюка О. О. –  начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Пилипіву Л. В. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

28. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Савчуку Т. Л. 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проєктом рішення 

пропонується надати дозвіл учаснику АТО гр. Савчуку Тарасу 

Леонтійовичу за межами населених пунктів Рожищенської міської ради у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 1,0000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Данилюка О. О. –  начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Савчуку Т. Л. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

29. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Сімдянову М. А. 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проєктом рішення 

пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки учаснику АТО гр. Сімдянову Максиму 

Артуровичу за межами населених пунктів Рожищенської міської ради у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 1,0000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 



1. Інформацію Данилюка О. О. –  начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Сімдянову М. А.  

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

30. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Скрипчуку В. Ю. 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проєктом рішення 

пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки учаснику АТО гр. Скрипчуку Владиславу 

Юрійовичу за межами населених пунктів Рожищенської міської ради у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 1,0000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Данилюка О. О. –  начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Скрипчуку В. Ю. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

31. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Фіщуку С. В. 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проєктом рішення 

пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки учаснику АТО гр. Фіщуку Сергію 

Васильовичу за межами населених пунктів Рожищенської міської ради у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 1,0000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Данилюка О. О. –  начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Фіщуку С. В. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

32. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Ковальчуку О. П. 



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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проєктом рішення 

пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Ковальчуку Олександру Петровичу в м. 

Рожище у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,0300 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Данилюка О. О. –  начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Ковальчуку О. П. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

33. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Корензі Л. М. 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проєктом рішення 

пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Корензі Лесі Михайлівні в м. Рожище у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 0,1000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Данилюка О. О. –  начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок гр. Корензі Л. М. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

34. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Драницькій В.С. 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проєктом рішення 

пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Драницькій Вікторії Сергіївні в м. 

Рожище у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,1000 га (проєкт рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А. С., Карпюк Т. О., Шварцкоп В. В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Данилюка О. О. –  начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 



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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Драницькій В.С. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

35. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Грицюку С.Р. 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проєктом рішення 

пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Грицюку Сергію Романовичу в м. 

Рожище у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,1000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Данилюка О. О. –  начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Грицюку С.Р. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

36. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Бенеско О. В. 

Інформує: Вербицький М. Л. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який зазначив, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Бенеско Оксані Володимирівні в с. Переспа у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею до 

0,8900 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Вербицького М. Л. взяти до 

відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Бенеско О. В. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

37. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Давидюку Д. В. 

Інформує: Вербицький М. Л. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 



ради, який зазначив, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Давидюку Дмитру Валерійовичу в с. Переспа у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею до 

0,7000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Вербицького М. Л. взяти до 

відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Давидюку Д. В. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

38. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Дмитрук Є. А. 

Інформує: Вербицький М. Л. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який зазначив, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Дмитрук Євгенії Антонівні в с. Забара у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею до 0,4000 га 

(проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Вербицького М. Л. взяти до 

відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Дмитрук Є. А. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

39. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок гр. Дунай В. І. 

Інформує: Вербицький М. Л. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який зазначив, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення двох 

земельних ділянок в с. Переспа гр. Дунай Валентині Іванівні у 

власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною загальною площею до 1,0200 га (проєкт рішення 

додається). 

ВИРІШИЛИ: 



1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Вербицького М. Л. взяти до 

відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок гр. Дунай В. І. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

40. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Клевець С. А. 

Інформує: Вербицький М. Л. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який зазначив, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки учаснику бойових дій гр. Клевець Сергію Андрійовичу в с. 

Переспа у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 1,3500 га (проєкт рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Карпюк Т. О., Алієва Л. Є. В процесі 

обговорення було запропоновано внести зміни до проєкту рішення, а саме 

зменшини площу земельної ділянки до 1,0000 га. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Вербицького М. Л. взяти до 

відома. 

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

надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Клевець С. А. 

Голосування:  

За внесення змін до проєкту рішення: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не 

голосував» - 0. 

За проєкт рішення зі змінами в цілому: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, 

«не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

41. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Кузубу Д. О. 

Інформує: Вербицький М. Л. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який зазначив, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Кузубу Дмитру Олексійовичу в с. Переспа у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею до 

2,0000 га (проєкт рішення додається). 

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

С., Карпюк Т.О., Шварцкоп В.В. 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Вербицького М. Л. взяти до 

відома. 

2. Даний проєкт рішення винести на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії у зв'язку з тим, що вирішили першочергово надавати земельні ділянки 

пільговим категоріям населення, а заявник - не відноситься до даної категорії 

населення. 

Голосування: 

За проєкт рішення: «за» - 0, «проти» - 5, «утримався» - 0, «не голосував» - 0.  

За винесення проєкту рішення на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

42. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Кузуб І. П. 

Інформує: Вербицький М. Л. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який зазначив, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Кузуб Іванні Петрівні в с. Переспа у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею до 2,0000 га 

(проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Вербицького М. Л. взяти до 

відома. 

2. Даний проєкт рішення винести на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії у зв'язку з тим, що вирішили першочергово надавати земельні ділянки 

пільговим категоріям населення, а заявниця - не відноситься до даної категорії 

населення. 

Голосування: 

За проєкт рішення: «за» - 0, «проти» - 5, «утримався» - 0, «не голосував» - 0.  

За винесення проєкту рішення на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

43. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Михальчук Н. В. 

Інформує: Вербицький М. Л. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який зазначив, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Михальчук Наталії Володимирівні в с. Трилісці у власність 

для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 

до 0,6000 га (проєкт рішення додається). 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Вербицького М. Л. взяти до 

відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Михальчук Н. В. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

44. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Морозу О. М. 

Інформує: Вербицький М. Л. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який зазначив, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Морозу Олександру Миколайовичу в с. Переспа у власність 

для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 

до 1,0000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Вербицького М. Л. взяти до 

відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Морозу О. М. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

45. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Окуневич Г. М. 

Інформує: Вербицький М. Л. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який зазначив, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Окуневич Галині Миколаївні в с. Переспа у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею до 

0,4000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Вербицького М. Л. взяти до 

відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Окуневич Г. М. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 



 

СЛУХАЛИ: 

46. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Ткачуку В. В. 

Інформує: Вербицький М. Л. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який зазначив, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Ткачуку Володимиру Володимировичу в с. Переспа у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 0,8700 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Вербицького М. Л. взяти до 

відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Ткачуку В. В. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

47. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Хотимчук Т. Г. 

Інформує: Вербицький М. Л. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який зазначив, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Хотимчук Тетяні Григорівні в с. Переспа у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею до 

0,5000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Вербицького М. Л. взяти до 

відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Хотимчук Т. Г. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

48. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Шило Н. О. 

Інформує: Вербицький М. Л. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який зазначив, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки гр. Шило Наталії Олександрівні в с. Малинівка у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею до 

1,9000 га (проєкт рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Карпюк Т. О., Алієва Л. Є., Шварцкоп В. В. В 

процесі обговорення було запропоновано внести зміни до проєкту рішення, а 

саме зменшини площу земельної ділянки до 1,0000 га. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Вербицького М. Л. взяти до 

відома. 

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

надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Шило Н. О. 

Голосування:  

За внесення змін до проєкту рішення: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 1, «не 

голосував» - 0. 

За проєкт рішення зі змінами в цілому: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 1, 

«не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

49. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Карпцю М. А. 

Інформує: Кудиньчук К. Ю. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проєктом 

рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Карпцю Михайлу 

Анатолійовичу в с. Дмитрівка у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею до 0,3000 га (проєкт 

рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Кудиньчук К. Ю. взяти до відома.  

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Карпцю М. А. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

50. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Татюку О. В. 

Інформує: Кудиньчук К. Ю. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проєктом 

рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Татюку Олександру 

Валерійовичу в с. Пожарки у власність для ведення особистого 



селянського господарства орієнтовною площею до 0,62 га (проєкт 

рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Кудиньчук К. Ю. взяти до відома.  

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Татюку О. В. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

51. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок гр. Лабудяку М. І. 

Інформує: Вавринюк О. Л. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним 

проєктом рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення двох земельних ділянок в с. Навіз гр. 

Лабудяку Михайлу Івановичу у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною загальною площею до 0,5861 га 

(проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Вавринюк О. Л. взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок гр. Лабудяку М. І.  

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

52. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Касьян В. В. 

Інформує: Вавринюк О. Л. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним 

проєктом рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Касьян Вікторії 

Володимирівні в с. Валер’янівка у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею до 0,2600 га (проєкт 

рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Вавринюк О. Л. взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Касьян В. В.  

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 1. 

 



СЛУХАЛИ: 

53. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Василюку О. О. 

Інформує: Вавринюк О. Л. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним 

проєктом рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Василюку Олегу 

Олександровичу в с. Сокіл у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею до 1,0000 га (проєкт 

рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Сасовський О. В., Клімчук А. С., Шварцкоп В.В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Вавринюк О. Л. взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Василюку О. О. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

54. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Бабичу  О. О. 

Інформує: Супрун А. А. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Бабичу Олександру Олексійовичу в смт. Дубище  у власність 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1500 га. (проєкт 

рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Супрун А. А. – головного спеціаліста з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Бабичу  О. О. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 1. 

 

СЛУХАЛИ: 

55. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Ожзі  Ю. А. 

Інформує: Супрун А. А. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки гр. Ожзі Юрію Анатолійовичу в с. Єлизаветин  у власність для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) площею 0,1511 га (проєкт рішення 

додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Супрун А. А. – головного спеціаліста з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Ожзі  Ю. А. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 1. 

 

СЛУХАЛИ: 

56. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Остапчук  К. С. 

Інформує: Супрун А. А. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Остапчук Катерині Сергіївні в смт. Дубище  у власність для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) площею 0,1500 га (проєкт рішення 

додається). 

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

Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Супрун А. А. – головного спеціаліста з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

взяти до відома. 

2. Даний проєкт рішення винести на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії у зв'язку з тим, що вирішили першочергово надавати земельні ділянки 

пільговим категоріям населення, а заявниця - не відноситься до даної категорії 

населення. 

Голосування: 

За проєкт рішення: «за» - 0, «проти» - 4, «утримався» - 0, «не голосував» - 1.  

За винесення проєкту рішення на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 1. 

 

СЛУХАЛИ: 

57. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Юхимнюку  В. І. 

Інформує: Супрун А. А. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки гр. Юхимнюку Валерію Івановичу в смт. Дубище  у власність для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) площею 0,1500 га (проєкт рішення 

додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Супрун А. А. – головного спеціаліста з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Юхимнюку  В. І. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

58. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Панасюк  Л. В. 

Інформує: Супрун А. А. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Панасюк Ларисі Володимирівні за межами населених пунктів 

Рожищенської міської ради у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею до 0,6000 га (проєкт 

рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Супрун А. А. – головного спеціаліста з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Панасюк  Л. В. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 1. 

 

СЛУХАЛИ: 

59. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Матвійчук  С. В. 

Інформує: Супрун А. А. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Матвійчук Сніжані Вікторівні за межами населених пунктів 

Рожищенської міської ради у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею до 0,4000 га (проєкт 

рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 



1. Інформацію Супрун А. А. – головного спеціаліста з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Матвійчук  С. В. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

60. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок гр. Савичу В. М. 

Інформує: Супрун А. А. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення двох 

земельних ділянок в с. Єлизаветин гр. Савичу Віктору Михайловичу у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею до 0,5500 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Супрун А. А. – головного спеціаліста з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок гр. Савичу В. М. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

61. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Демчук  Л. А. 

Інформує: Супрун А. А. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Демчук Людмилі Артемівні в с. Крижівка у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею до 

0,3000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Супрун А. А. – головного спеціаліста з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Демчук  Л. А. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 



СЛУХАЛИ: 

62. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Богдан  Л. В. 

Інформує: Супрун А. А. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Богдан Любові Вікторівні в с. Олешковичі у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею до 

1,0000 га (проєкт рішення додається). 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Супрун А. А. – головного спеціаліста з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

взяти до відома. 

2. Даний проєкт рішення винести на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії у зв'язку з тим, що вирішили першочергово надавати земельні ділянки 

пільговим категоріям населення, а заявниця - не відноситься до даної категорії 

населення. 

Голосування: 

За проєкт рішення: «за» - 0, «проти» - 4, «утримався» - 0, «не голосував» - 1.  

За винесення проєкту рішення на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 1. 

 

СЛУХАЛИ: 

63. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок гр. Левчуку  В. В. 

Інформує: Супрун А. А. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення двох 

земельних ділянок в с. Єлизаветин гр. Левчуку  Вадиму  Васильовичу у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею до 1,0000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Супрун А. А. – головного спеціаліста з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок гр. Левчуку  В. В. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

64. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Осташкіну  М. М. 



Інформує: Супрун А. А. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки учаснику АТО гр. Осташкіну Михайлу Михайловичу в с. 

Вишеньки у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 1,0000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Супрун А. А. – головного спеціаліста з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Осташкіну  М. М. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

65. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Юхимнюку  В. І. 

Інформує: Супрун А. А. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки учаснику АТО гр. Юхимнюку Валерію Івановичу в с. Вишеньки 

у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 1,0000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Супрун А. А. – головного спеціаліста з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Юхимнюку  В. І. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

66. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Свінцицькій  І. А. 

Інформує: Супрун А. А. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Свінцицькій Інні Адамівні за межами населених пунктів 

Рожищенської міської ради у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею до 2,0000 га (проєкт 

рішення додається). 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Супрун А. А. – головного спеціаліста з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

взяти до відома. 

2. Даний проєкт рішення винести на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії у зв'язку з тим, що вирішили першочергово надавати земельні ділянки 

пільговим категоріям населення, а заявниця - не відноситься до даної категорії 

населення. 

Голосування: 

За проєкт рішення: «за» - 0, «проти» - 5, «утримався» - 0, «не голосував» - 0.  

За винесення проєкту рішення на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

67. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Кидибі  Д. В. 

Інформує: Супрун А. А. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Кидибі Дмитру Валерійовичу в смт. Дубище  у власність для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) площею 0,1500 га (проєкт рішення 

додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Супрун А. А. – головного спеціаліста з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

взяти до відома. 

2. Даний проєкт рішення винести на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії у зв'язку з тим, що вирішили першочергово надавати земельні ділянки 

пільговим категоріям населення, а заявник - не відноситься до даної категорії 

населення. 

Голосування: 

За проєкт рішення: «за» - 0, «проти» - 5, «утримався» - 0, «не голосував» - 0.  

За винесення проєкту рішення на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

68. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Юфімюку Л.В. 

Інформує: Супрун А. А. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Юфімюку Леоніду Вікторовичу в с. Вишеньки у власність для 



ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею до 

0,2100 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Супрун А. А. – головного спеціаліста з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Юфімюку Л.В. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

69. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Бойчук С. В. 

Інформує: Пазюк А. В. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Бойчук Світлані Володимирівні за межами населених пунктів 

Рожищенської міської ради у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею до 1,0000 га (проєкт 

рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А. С., Вербицький М. Л., Шварцкоп В. 

В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Пазюк А. В. – головного спеціаліста з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

взяти до відома. 

2. Даний проєкт рішення винести на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії у зв'язку з тим, що вирішили першочергово надавати земельні ділянки 

пільговим категоріям населення, а заявниця - не відноситься до даної категорії 

населення. 

Голосування: 

За проєкт рішення: «за» - 1, «проти» - 4, «утримався» - 0, «не голосував» - 0.  

За винесення проєкту рішення на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії: «за» - 4, «проти» - 1, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

70. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Воробей Т. К. 

Інформує: Пазюк А. В. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Воробей Тамарі Костянтинівні за межами населених пунктів 

Рожищенської міської ради у власність для ведення особистого 



селянського господарства орієнтовною площею до 1,1000 га (проєкт 

рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Пазюк А. В. – головного спеціаліста з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Воробей Т. К. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

71. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Демидюк Л. К. 

Інформує: Пазюк А. В. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Демидюк Любові Костянтинівні в с. Іванівка у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею до 

0,5200 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Пазюк А. В. – головного спеціаліста з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Демидюк Л. К. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

72. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Куденьчуку С. В. 

Інформує: Пазюк А. В. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Куденьчуку Сергію Вікторовичу в с. Тихотин  у власність для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) площею 0,1340 га (проєкт рішення 

додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Пазюк А. В. – головного спеціаліста з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

взяти до відома. 



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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Куденьчуку С. В. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

73. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Мазелюк І. Ю. 

Інформує: Пазюк А. В. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Мазелюк Ірині Юріївні в с. Рудка-Козинська у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею до 

0,5500 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Пазюк А. В. – головного спеціаліста з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Мазелюк І. Ю. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

74. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Токарській О. А. 

Інформує: Пазюк А. В. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Токарській Ользі Андріївні в с. Іванівка у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею до 

0,4100 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Пазюк А. В. – головного спеціаліста з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Токарській О. А. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

75. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок гр. Кантеруку І. В. 



Інформує: Пазюк А. В. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проєктом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення двох 

земельних ділянок за межами населених пунктів Рожищенської міської 

ради гр. Кантеруку Іллі Вячеславовичу у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною загальною площею 

до 1,3000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Пазюк А. В. – головного спеціаліста з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок гр. Кантеруку І. В. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

76. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Остапюку О. Г. 

Інформує: Вербицький М. Л. – головний спеціаліст відділу земельних 

відносин міської ради, який зазначив, що даним проєктом рішення 

пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Остапюку Олександру Григоровичу в с. 

Мирославка у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 0,6000 га (проєкт рішення 

додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Вербицького М. Л. – головного спеціаліста відділу земельних 

відносин міської ради взяти до відома. 

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

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Остапюку О. Г. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

77. Про продовження терміну дії договору оренди землі гр. Боринець Л. М. 

Інформує: Солодуха А. В. – начальник юридичного відділу 

Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проєктом рішення 

пропонується продовжити термін дії договору оренди землі, укладеного 

29.11.2011р. з гр. Боринець Лесею Миколаївною, на земельну ділянку в 

м. Рожище, вул. Промислова, біля буд. 90, площею 0,1 га, терміном на 5 

років, зі ставкою орендної плати 12% від НГО земельної ділянки 

(проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 



1. Інформацію Солодухи А. В. – начальника юридичного відділу Рожищенської 

міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та продовжити 

термін дії договору оренди землі з гр. Боринець Л. М. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 1. 

 

СЛУХАЛИ: 

78. Про продовження терміну дії договору оренди землі гр. Вальчуку М. М. 

Інформує: Солодуха А. В. – начальник юридичного відділу 

Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проєктом рішення 

пропонується продовжити термін дії договору оренди землі, укладеного 

29.11.2011р. з гр. Вальчуком Миколою Миколайовичем, на земельну 

ділянку в м. Рожище, вул. Промислова, біля буд. 90, площею 0,1 га, 

терміном на 5 років, зі ставкою орендної плати 12% від НГО земельної 

ділянки (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Солодухи А. В. – начальника юридичного відділу Рожищенської 

міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та продовжити 

термін дії договору оренди землі з гр. Вальчуком М. М. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 1. 

 

СЛУХАЛИ: 

79. Про продовження терміну дії договору оренди землі гр. Вальчук Т. І. 

Інформує: Солодуха А. В. – начальник юридичного відділу 

Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проєктом рішення 

пропонується продовжити термін дії договору оренди землі, укладеного 

29.11.2011р. з гр. Вальчук Тетяною Іллівною, на земельну ділянку в м. 

Рожище, вул. Промислова, біля буд. 90, площею 0,1 га, терміном на 5 

років, зі ставкою орендної плати 12% від НГО земельної ділянки 

(проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Солодухи А. В. – начальника юридичного відділу Рожищенської 

міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та продовжити 

термін дії договору оренди землі з гр. Вальчук Т. І. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 1. 

 

СЛУХАЛИ: 

80. Про передачу земельної ділянки в оренду. 

Інформує: Солодуха А. В. – начальник юридичного відділу 

Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проєктом рішення 

пропонується надати гр. Никитюк Юлії Леонідівні в оренду на 49 років 

земельну ділянку в с. Кобче, вул. Центральна, 30, площею 0,06 га, для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, зі ставкою орендної 

плати 12% від НГО земельної ділянки (проєкт рішення додається). 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Солодухи А. В. – начальника юридичного відділу Рожищенської 

міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та передати 

земельну ділянку в оренду Никитюк Ю.Л. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 1. 

 

СЛУХАЛИ: 

81. Про звіт постійної комісії з питань депутатської діяльності та етики, 

дотримання прав людини, законності та правопорядку, земельних відносин, 

екології, природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 

Рожищенської міської ради. 

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

постійної комісії, додається (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

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

2. Взяти до відома звіт постійної комісії з питань депутатської діяльності та 

етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку, земельних 

відносин, екології, природокористування, охорони пам’яток та історичного 

середовища Рожищенської міської ради. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії.  

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

82. Про звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови 

Верховної Ради України щодо термінового напрацювання механізму підтримки 

аграріїв через різке подорожчання природного газу. 

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

звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови 

Верховної Ради України щодо термінового напрацювання механізму 

підтримки аграріїв через різке подорожчання природного газу, додається 

(проєкт рішення додається). 

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

С., Карпюк Т. О., Шварцкоп В. В. 

ВИРІШИЛИ: 

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

2. Затвердити текст звернення депутатів Рожищенської міської ради восьмого 

скликання до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови 

Верховної Ради України щодо термінового напрацювання механізму підтримки 

аграріїв через різке подорожчання природного газу. 

3. Доручити міському голові направити зазначене звернення до Президента 

України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України. 

4. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 1, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

 



СЛУХАЛИ: 

83. Про встановлення форми бланку депутата Рожищенської міської ради 

восьмого скликання. 

Інформує: Зінгель Н. В. – секретар Рожищенської міської ради, яка 

зазначила, що даним проєктом рішення пропонується встановити форму 

бланка депутата Рожищенської міської ради восьмого скликання, згідно 

із Додатком 1 до рішення (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Зінгель Н. В. – секретаря Рожищенської міської ради взяти до 

відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та встановити 

форму бланку депутата Рожищенської міської ради восьмого скликання, згідно 

із Додатком 1 до рішення. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

84. Про звітування депутатів Рожищенської міської ради про свою роботу перед 

виборцями. 

Інформує: Зінгель Н. В. – секретар Рожищенської міської ради, яка 

зазначила, що даним проєктом рішення пропонується затвердити Порядок 

звітування депутатів Рожищенської міської ради про свою роботу перед 

виборцями, що додається до рішення (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Зінгель Н. В. – секретаря Рожищенської міської ради взяти до 

відома. 

2. Даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та затвердити Порядок 

звітування депутатів Рожищенської міської ради про свою роботу перед 

виборцями. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

85 Про затвердження плану роботи Рожищенської міської ради на І півріччя 

2022 року. 

Інформує: Зінгель Н. В. – секретар Рожищенської міської ради, яка 

зазначила, що даним проєктом рішення пропонується затвердити план 

роботи Рожищенської міської ради на І півріччя 2022 року, згідно 

Додатку 1 до рішення (проєкт рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Алієва Л. Є., Шварцкоп В. В. В процесі 

обговорення було запропоновано внести зміни до проєкту рішення, а саме 

доповнити план роботи Рожищенської міської ради на ІІ квартал І півріччя 2022 

року пунктом 5 наступного змісту: «Про звіти начальників відділів 

Рожищенської міської ради про роботу відділів за 2021 рік».  

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Зінгель Н. В. – секретаря Рожищенської міської ради взяти до 

відома. 



2. Даний проєкт рішення зі змінами винести на розгляд сесії та затвердити план 

роботи Рожищенської міської ради на І півріччя 2022 року. 

Голосування:  

За внесення змін до проєкту рішення: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не 

голосував» - 0. 

За проєкт рішення зі змінами в цілому: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, 

«не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

86. Про звернення депутатів Рожищенської міської ради восьмого скликання до 

Президента України щодо скасування постанови Кабінету Міністрів України 

від 03 листопада 2021 року № 1147 «Про затвердження Методики нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок». 

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

зачитав присутнім проєкт звернення депутатів Рожищенської міської 

ради восьмого скликання до Президента України щодо скасування 

постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2021 року № 1147 

«Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок», додається (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Данилюка О.О. –  начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

2. Затвердити текст звернення депутатів Рожищенської міської ради восьмого 

скликання до Президента України щодо скасування постанови Кабінету 

Міністрів України від 03 листопада 2021 року № 1147 «Про затвердження 

Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок». 

3. Доручити міському голові направити зазначене звернення до Президента 

України. 

4. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

87. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Лучинець Р. В. 

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

зазначив, що даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Лучинець Руслані Володимирівні в с. Носачевичі у власність для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га (проєкт рішення 

додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Данилюка О.О. –  начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

2. Даний проєкт рішення винести на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії у зв'язку з тим, що вирішили першочергово надавати земельні ділянки 



пільговим категоріям населення, а заявниця - не відноситься до даної категорії 

населення. 

Голосування: 

За проєкт рішення: «за» - 0, «проти» - 5, «утримався» - 0, «не голосував» - 0.  

За винесення проєкту рішення на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                               А. С. Клімчук  

 

Секретар 16-го засідання постійної комісії                                Т. О. Карпюк 
 


