
Порядок денний 

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 

 
від 10 грудня 2021 року 

на 10 год. 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

     2. 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. 

3. Про затвердження Програми охорони навколишнього природного 

середовища Рожищенської територіальної громади на 2022 рік.     

   Інформують: Поліщук В. О. – перший заступник міського голови,      

Іщук О.В. – директор Підприємства житлово-комунального господарства 

Рожищенської міської ради.                                                                                  

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

Інформують: Поліщук В. О. – перший заступник міського голови,           

Іщук О.В. – директор Підприємства житлово-комунального господарства 

Рожищенської міської ради, Гарбовський Р.П. – директор комунального 

підприємства житлово-комунального господарства.  

5. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, передачу земельних ділянок у власність. 

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

6. 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. 

7. 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. 

8. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, надання земельних ділянок в постійне користування 

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). 

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), надання земельних ділянок в оренду. 

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



11. 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. 

12. Про внесення змін у рішення виконавчого комітету Рожищенської міської 

ради щодо уточнення площ земельних ділянок. 

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

13. 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. 

14. Про затвердження Програми охорони та раціонального використання 

земель Рожищенської територіальної громади на 2022 рік. 

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

15. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Рожищенській міській раді. 

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

16. 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. 

17. 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. 

18. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Беркалюку С. О. 

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

19. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Вознюку В. В. 

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

20. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Деменіку С. О. 

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

21. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Захарчуку А. Г. 

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

22. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Зую Ю. В. 

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

23. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Пащуку І. В. 

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

24. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Пилипіву Л. В. 

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



25. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Савчуку Т. Л. 

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

26. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Сімдянову М. А. 

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

27.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Скрипчуку В. Ю. 

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

28. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Фіщуку С. В. 

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

29. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Ковальчуку О. П. 

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

30. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Корензі Л. М. 

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

31. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Драницькій В.С. 

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

32. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Грицюку С.Р. 

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

33. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Бенеско О. В. 

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

34. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Давидюку Д. В. 

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

35. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Дмитрук Є. А. 

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

36. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок гр. Дунай В. І. 

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

37. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Клевець С. А. 

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

38. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Кузубу Д. О. 

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

39. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Кузуб І. П. 

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

40. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Михальчук Н. В. 

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



41. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Морозу О. М. 

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

42. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Окуневич Г. М. 

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

43. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Ткачуку В. В. 

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

44. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Хотимчук Т. Г. 

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

45. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Шило Н. О. 

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

46. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Карпцю М. А. 

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

47. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Татюку О. В. 

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

48. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок гр. Лабудяку М. І. 

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

49. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Касьян В. В. 

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

50. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Василюку О. О. 

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

51. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Бабичу  О. О. 

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

52. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Ожзі  Ю. А. 

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

53. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Остапчук  К. С. 

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

54. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Юхимнюку  В. І. 

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

55. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Панасюк  Л. В. 

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

56. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Матвійчук  С. В. 

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



57. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних  ділянок гр. Савичу В. М. 

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

58. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Демчук  Л. А. 

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

59. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Богдан  Л. В. 

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

60. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних  ділянок гр. Левчуку  В. В. 

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

61. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Осташкіну  М. М. 

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

62. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Юхимнюку  В. І. 

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

63. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Свінцицькій  І. А. 

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

64. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Кидибі  Д. В. 

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

65. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Юфімюку Л.В. 

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

66. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Бойчук С. В. 

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

67. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Воробей Т. К. 

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

68. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Демидюк Л. К. 

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

69. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Куденьчуку С. В. 

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

70. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Мазелюк І. Ю. 

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

71. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Токарській О. А. 

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

72. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок гр. Кантеруку І. В. 

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



73. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Остапюку О. Г. 

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

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

Інформує: Солодуха А. В. – начальник юридичного відділу 

Рожищенської міської ради.                                                    

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

Інформує: Солодуха А. В. – начальник юридичного відділу 

Рожищенської міської ради.                                                    

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

Інформує: Солодуха А. В. – начальник юридичного відділу 

Рожищенської міської ради.                                                    

77.Про передачу земельної ділянки в оренду. 

Інформує: Солодуха А. В. – начальник юридичного відділу 

Рожищенської міської ради.  

78. 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.                                                   

79.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. 

80.Про встановлення форми бланку депутата Рожищенської міської ради 

восьмого скликання. 

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

81. Про звітування депутатів Рожищенської міської ради про свою роботу 

перед виборцями. 

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

82. Про затвердження плану роботи Рожищенської міської ради на І півріччя 

2022 року. 

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

83.Різне. 

 

 

 


