
 
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 
 

«12» серпня 2021 року     м.  Рожище                                   № 9 

 

Присутні та запрошені: 

Заступник голови постійної комісії: Приходько С.В. 

Секретар постійної комісії: Артисюк А.Є. 

Члени комісії: Кузава І.Б. 

 

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

Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради; 

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

діяльності виконавчих органів міської ради; 

Поліщук В.А. – міський голова; 

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. 

 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

2. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки по вул. Центральній в с. Рудня. 

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. Польова в с. Козин. 

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. Мостова 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. 

5. Про надання згоди на проведення робіт. 

Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради. 

6. Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності в 

комунальну власність Рожищенської міської ради майна центру надання 

адміністративних послуг, утвореного при Рожищенській районній державній 

адміністрації. 

Інформує: Пархомчук Л.В. – начальник відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Рожищенської міської ради.      

7. Про уточнення назви вулиці. 

Інформує: Пархомчук Л.В. – начальник відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Рожищенської міської ради.  

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.07.2019 року № 46/4 «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, на 2020 рік». 

Інформує: Демчук М.В. – начальник юридичного відділу 

                    Рожищенської міської ради.  

9.  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» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки по вул. Центральній в с. Рудня. 

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. Центральна в с. Рудня орієнтовною площею 

1,4 га для будівництва та обслуговування виробничо-складських приміщень.  

 

 

 



Голосування: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки  по вул. Польова в с. Козин. 

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 для будівництва та обслуговування 

індивідуального житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) по вул.Польова, в с. Козин орієнтовною площею 0,20 га. 

Голосування: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки  по вул. Мостова 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., Поліщук В.А. 

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. Мостова в м. Рожище орієнтовною площею 

0,30 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.  

Голосування: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про надання згоди на проведення робіт. 

Інформує: начальник гуманітарного відділу Рожищенської міської ради Кузава 

І.Б. (проект рішення додається). 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. взяти до відома. 



2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати згоду гуманітарному відділу Рожищенської 

міської ради на проведення робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2 м. Рожище по вул. Драгоманова, 3, 

Рожищенського району Волинської області. 

Голосування: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності в 

комунальну власність Рожищенської міської ради майна центру надання 

адміністративних послуг, утвореного при Рожищенській районній державній 

адміністрації. 

Інформує: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

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

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 надати згоду на безоплатне прийняття з державної 

власності у комунальну власність Рожищенської міської ради майна центру 

надання адміністративних послуг, утвореного при Рожищенській районній 

державній адміністрації. 

Голосування: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про уточнення назви вулиці. 

Інформує: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

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

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 внести уточнення в назву вулиці Титова, 

розташованої в межах міста Рожище Рожищенської міської ради в зв'язку з 

технічною помилкою у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, 

та вважати вулицю Тітова з будинку №1 по №13 вулицею Титова. 

Голосування: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.07.2019 року № 46/4 «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, на 2020 рік». 

Інформує: начальник юридичного відділу Рожищенської міської ради Демчук 

М.В. (проект рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника юридичного відділу Рожищенської міської ради 

Демчук М.В. взяти до відома. 



2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та внести зміни до рішення міської ради від 01.07.2019 

року № 46/4 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік». 

Голосування: «за» - 3, «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 
 

«12» серпня 2021 року м. Рожище                                № 9/1 

 

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 
 

«12» серпня 2021 року м. Рожище                                № 9/2 

 

Про надання дозволу на розроблення детального плану 

території земельної ділянки по вул. Центральній в с. Рудня 

 

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. Центральна в с. Рудня орієнтовною площею 

1,4 га для будівництва та обслуговування виробничо-складських приміщень.  

 

 

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 
 

«12» серпня 2021 року м. Рожище                                № 9/3 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної ділянки  

по вул. Польова в с. Козин 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

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

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради Кузавки В.Г. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення детального плану 

території земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

індивідуального житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) по вул.Польова, в с. Козин орієнтовною площею 0,20 га. 

 

 

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 
 

«12» серпня 2021 року м. Рожище                                № 9/4 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної ділянки  

по вул. Мостова 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 по вул. Мостова в м. Рожище орієнтовною площею 

0,30 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.  

 

 

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 
 

«12» серпня 2021 року м. Рожище                                № 9/5 

 

Про надання згоди на проведення робіт 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради Кузави І.Б., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської 

ради Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати згоду гуманітарному відділу Рожищенської 

міської ради на проведення робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2 м. Рожище по вул. Драгоманова, 3, 

Рожищенського району Волинської області. 

 

 

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 
 

«12» серпня 2021 року м. Рожище                                № 9/6 

 

Про надання згоди на безоплатне прийняття з 

державної власності в комунальну власність 

Рожищенської міської ради майна центру надання 

адміністративних послуг, утвореного при 

Рожищенській районній державній адміністрації 

 

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 надати згоду на безоплатне прийняття з державної 

власності у комунальну власність Рожищенської міської ради майна центру 

надання адміністративних послуг, утвореного при Рожищенській районній 

державній адміністрації. 

 

 

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 
 

«12» серпня 2021 року м. Рожище                                № 9/7 

 

Про уточнення назви вулиці 

 

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 внести уточнення в назву вулиці Титова, 

розташованої в межах міста Рожище Рожищенської міської ради в зв'язку з 

технічною помилкою у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, 

та вважати вулицю Тітова з будинку №1 по №13 вулицею Титова. 

 

 

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 
 

«12» серпня 2021 року м. Рожище                                № 9/8 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 

01.07.2019 року № 46/4 «Про встановлення ставок 

та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника юридичного відділу 

Рожищенської міської ради Демчук М.В., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника юридичного відділу Рожищенської міської ради 

Демчук М.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та внести зміни до рішення міської ради від 01.07.2019 

року № 46/4 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік». 

 

 

Заступник голови постійної комісії                    С.В. Приходько 

 

 

 
 


