
 
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 
 

«27» січня 2021 року     м.  Рожище                             № 3 

 

Присутні: 

Голова постійної комісії: Клімчук А.С. 

Члени комісії:  

Алієва Л.Є. 

Богун Ю.О. 

Карпюк Т.О. 

Шварцкоп В.В. 

 

Запрошені: 

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

ради; 

Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради; 

Поліщук В.А. – Рожищенський міський голова. 

 

Порядок денний засідання: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

2. Про обрання секретаря 3 засідання постійної комісії. 

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

3. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв). 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. 

4. Різне 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформація голови постійної комісії Клімчук А.С. 

ВИРІШИЛИ: 



Схвалити порядок денний постійної комісії. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, утримались - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про обрання секретаря 3 засідання постійної комісії. 

Інформація голови постійної комісії Клімчук А.С. 

ВИРІШИЛИ: 

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

2. Обрати секретарем 3 засідання постійної комісії Карпюк Тетяну 

Олександрівну.  

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, утримались - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв). 

Інформація начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Данилюка О.О. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шварцкоп В.В., Клімчук А.С., Богун Ю.О., Алієва Л.Є., 

Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

4. Різне. 

4.1. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, передачу земельних ділянок у власність. 

                                 Інформація начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Данилюка О.О., який вніс 

пропозицію виключити з даного проекту рішення пп.32 п.1 

та пп.32 п.2, а саме затвердження проекту землеустрою та 

передачі у власність земельної ділянки гр. Сидорчуку Ю.В. 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд площею 0,1500 га, яка 

розташована в смт. Дубище з метою з’ясування обставин, 

можливого використання людиною вже права на безоплатну 

приватизацію по даному цільовому призначенню. 

ВИСТУПИЛИ: Шварцкоп В.В., Клімчук А.С. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 



2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні, виключивши з даного проекту рішення пп.32 п.1 та пп.32 п.2, а саме 

затвердження проекту землеустрою та передачі у власність земельної ділянки 

гр. Сидорчуку Ю.В. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд площею 0,1500 га, яка розташована в смт. 

Дубище . 

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

 

СЛУХАЛИ: 

4.2. Про прийняття земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність Рожищенської міської ради. 

Інформація начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Данилюка О.О., який 

проінформував, що в ході розгляду усних звернень 

громадян та юридичних осіб щодо виділення земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення за межами 

населених пунктів, якими на даний момент розпоряджається 

Головне управління Держгеокадастру у Волинській області 

було виявлено факти неповної передачі з державної 

власності у комунальну земельних ділянок с/г призначення 

державної власності. При попередньому аналізі ситуації 

встановлено, що як мінімум ще 52 сформованих земельних 

ділянки на орієнтовну загальну площу  832,1773га  з 

невідомих причин не включені до переліку, який 

пропонується на передачу. 

ВИСТУПИЛИ: Шварцкоп В.В., Клімчук А.С., Богун Ю.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

3. Рекомендувати відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

провести інвентаризацію всіх наявних сформованих земельних ділянок 

державної власності сільськогосподарського призначення на території 

Рожищенської міської ради та направити до Головного управління 

Держгеокадастру Волинської області листа з клопотанням щодо включення 

вищезазначених земельних ділянок до загального переліку ділянок 

сільськогосподарського призначення, що передаються з державної власності у 

комунальну власність Рожищенської міської ради. 

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

 

 

Голова постійної комісії                                                             А.С. Клімчук  

 

Секретар постійної комісії                                                         Т.О. Карпюк 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 

 
 

«27» січня 2021 року м. Рожище                              № 3/1 

 

Про порядок денний засідання 

постійної комісії 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії   

Клімчук А.С., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

 

                                   

Голова постійної комісії                                                                А.С. Клімчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 
 

«27» січня 2021 року м. Рожище                              № 3/2 

 

Про обрання секретаря 3 засідання постійної комісії 

 

Заслухавши та обговоривши інформації голови постійної комісії  Клімчук 

А.С., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

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

2. Обрати секретарем 3 засідання постійної комісії Карпюк Тетяну 

Олександрівну.  

 

 

Голова постійної комісії                                                                А.С. Клімчук  
 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 
 

 

«27» січня 2021 року м. Рожище                               № 3/3 

 

Про надання дозволу на розроблення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) за рахунок невитребуваних земельних 

часток (паїв) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради Данилюка О.О., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

 

                                   

Голова постійної комісії                                                                А.С. Клімчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 
 

«27» січня 2021 року м. Рожище                          № 3/4.1. 

 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, передачу 

земельних ділянок у власність 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради Данилюка О.О., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні, виключивши з даного проекту рішення пп.32 п.1 та пп.32 п.2, а саме 

затвердження проекту землеустрою та передачі у власність земельної ділянки 

гр. Сидорчуку Ю.В. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд площею 0,1500 га, яка розташована в смт. 

Дубище . 

 

                                   

Голова постійної комісії                                                                А.С. Клімчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 
 

«27» січня 2021 року м. Рожище                          № 3/4.2. 

 

Про прийняття земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність 

Рожищенської міської ради 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради Данилюка О.О., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

3. Рекомендувати відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

провести інвентаризацію всіх наявних сформованих земельних ділянок 

державної власності сільськогосподарського призначення на території 

Рожищенської міської ради та направити до Головного управління 

Держгеокадастру Волинської області листа з клопотанням щодо включення 

вищезазначених земельних ділянок до загального переліку ділянок 

сільськогосподарського призначення, що передаються з державної власності у 

комунальну власність Рожищенської міської ради. 

 

                                   

Голова постійної комісії                                                                А.С.Клімчук  
 


