
 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Протокол  
засідання постійної комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства та благоустрою, 

енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«07» липня 2021 року     м.  Рожище                                   № 8 

 

Присутні та запрошені: 

Заступник голови постійної комісії: Приходько С.В. 

Секретар постійної комісії: Артисюк А.Є. 

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

 

Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради; 

Лазарук О.В. – головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного відділу 

Рожищенської міської ради; 

Лясковський С.Ю. – заступник Рожищенського міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради; 

Поліщук В.О. – перший заступник міського голови; 

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

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради; 

Заявники по питаннях № 2 та № 5. 

 

Порядок денний засідання: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: Приходько С.В –  заступник голови постійної комісії. 

2. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Внесення 

змін до генерального плану с. Малинівка». 

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

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської  ради. 

3. Про надання дозволу на розроблення детального плану  території земельної 

ділянки  по вул. Будівельна в с. Переспа. 

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

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської  ради. 

4. Про надання дозволу на розроблення детального плану  території земельної 

ділянки  по вул. Оновлена в с. Рудко-Козинська. 



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

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської  ради. 

5. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельних 

ділянок по вул. Гагаріна,  14а та 14б, в м. Рожище. 

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

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської  ради. 

6. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для реконструкції частини котельні під цех-майстерню по обробці 

природного каменю та деревообробний цех по вул. Гагаріна, 55, в м. Рожище. 

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

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської  ради. 

7. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Рожищенська 

друкарня» Рожищенської міської ради у новій редакції. 

 Інформує: Філіпчук О.Р. – директор комунального підприємства  

                     «Рожищенська друкарня» Рожищенської міської ради. 

8.  Різне.  

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: заступник голови постійної комісії Приходько С.В. 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Внесення 

змін до генерального плану с. Малинівка». 

Інформує: начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради Кузавка В.Г. (проект рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Приходько С.В., Кузава І.Б., Матвійчук В.Ю. – 

заявник. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради Кузавки В.Г. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення містобудівної 

документації «Внесення змін до генерального плану с. Малинівка». 

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



 

СЛУХАЛИ: 

3. Про надання дозволу на розроблення детального плану  території земельної 

ділянки  по вул. Будівельна в с. Переспа. 

Інформує: начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради Кузавка В.Г. (проект рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради Кузавки В.Г. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення детального плану  

території земельної ділянки  по вул. Будівельна в с. Переспа. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про надання дозволу на розроблення детального плану  території земельної 

ділянки  по вул. Оновлена в с. Рудко-Козинська. 

Інформує: начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради Кузавка В.Г. (проект рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради Кузавки В.Г. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення детального плану  

території земельної ділянки  по вул. Оновлена в с. Рудко-Козинська. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про надання дозволу на розроблення детального плану  території земельних 

ділянок по вул. Гагаріна,  14а та 14б, в м. Рожище. 

Інформує: начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради Кузавка В.Г. (проект рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Приходько С.В., Сидорук В.А., Кузава І.Б., 

Тишик Д.В. – заявник. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 



інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради Кузавки В.Г. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення детального плану  

території земельних ділянок по вул. Гагаріна,  14а та 14б, в м. Рожище. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для реконструкції частини котельні під цех-майстерню по обробці 

природного каменю та деревообробний цех по вул. Гагаріна, 55, в м. Рожище. 

Інформує: начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради Кузавка В.Г. (проект рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Приходько С.В., Кузава І.Б., 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради Кузавки В.Г. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення детального плану 

території земельної ділянки для реконструкції частини котельні під цех-

майстерню по обробці природного каменю та деревообробний цех по вул. 

Гагаріна, 55, в м. Рожище. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Рожищенська 

друкарня» Рожищенської міської ради у новій редакції. 

Інформує: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради Лясковський С.Ю. (проект рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Приходько С.В., Сидорук В.А., 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та затвердити Статут комунального підприємства 

«Рожищенська друкарня» Рожищенської міської ради у новій редакції. 

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

 

 

Заступник голови постійної комісії           Приходько С.В. 

 

Секретар постійної комісії                                                   Артисюк А.Є. 

 

 



                                                                
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«07» липня 2021 року м. Рожище                                № 8/1 

 

Про порядок денний засідання 

постійної комісії 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови постійної 

комісії Приходька С.В., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

 

 

Заступник голови постійної комісії                   С.В. Приходько  



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«07» липня 2021 року м. Рожище                                № 8/2 

 

Про надання дозволу на розроблення 

містобудівної документації «Внесення змін до 

генерального плану с. Малинівка» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

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

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради Кузавки В.Г. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення містобудівної 

документації «Внесення змін до генерального плану с. Малинівка». 

 

 

Заступник голови постійної комісії                    С.В. Приходько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«07» липня 2021 року м. Рожище                                № 8/3 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану  території земельної 

ділянки  по вул. Будівельна в с. Переспа 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

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

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради Кузавки В.Г. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення детального плану  

території земельної ділянки  по вул. Будівельна в с. Переспа. 

 

 

Заступник голови постійної комісії                    С.В. Приходько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«07» липня 2021 року м. Рожище                                № 8/4 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану  території земельної ділянки  

по вул. Оновлена в с. Рудко-Козинська 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

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

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради Кузавки В.Г. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення детального плану  

території земельної ділянки  по вул. Оновлена в с. Рудко-Козинська. 

 

 

Заступник голови постійної комісії                    С.В. Приходько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«07» липня 2021 року м. Рожище                                № 8/5 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану  території земельних ділянок 

по вул. Гагаріна,  14а та 14б, в м. Рожище 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

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

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради Кузавки В.Г. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення детального плану  

території земельних ділянок по вул. Гагаріна,  14а та 14б, в м. Рожище. 

 

 

Заступник голови постійної комісії                    С.В. Приходько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«07» липня 2021 року м. Рожище                                № 8/6 

 

Про надання дозволу на розроблення детального 

плану території земельної ділянки для 

реконструкції частини котельні під цех-майстерню 

по обробці природного каменю та деревообробний 

цех по вул. Гагаріна, 55, в м. Рожище 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

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

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради Кузавки В.Г. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення детального плану 

території земельної ділянки для реконструкції частини котельні під цех-

майстерню по обробці природного каменю та деревообробний цех по вул. 

Гагаріна, 55, в м. Рожище. 

 

 

Заступник голови постійної комісії                    С.В. Приходько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«07» липня 2021 року м. Рожище                                № 8/7 

 

Про затвердження Статуту комунального 

підприємства «Рожищенська друкарня» 

Рожищенської міської ради у новій редакції 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та затвердити Статут комунального підприємства 

«Рожищенська друкарня» Рожищенської міської ради у новій редакції. 

 

 

Заступник голови постійної комісії                    С.В. Приходько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


