
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 02 серпня 2021 року 

10:00 

1.Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

2. Про клопотання депутатської фракції ВО "Батьківщина" від 15.07.2021      

№ 28 щодо розгляду звернення депутатів Рожищенської міської ради 

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

Голови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради 

національної безпеки і оборони України щодо запровадження мораторію на 

зростання вартості природного газу та електроенергії. 

Інформує: Ковальчук В.В. – депутат Рожищенської міської ради, голова 

фракції ВО «Батьківщина». 

3. Про клопотання депутатської фракції ВО "Батьківщина" від 15.07.2021 

року № 29 щодо розгляду звернення депутатів Рожищенської міської ради 

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

Голови Верховної Ради України, голів фракцій у Верховній Раді України 

щодо вилучення із законопроєкту № 5600 про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень норми про зниження з 2 гектарів до 

0,5 гектара земельної площі, дохід від продажу врожаю з якої не 

оподатковується. 

Інформує: Ковальчук В.В. – депутат Рожищенської міської ради, голова 

фракції ВО «Батьківщина». 

4. Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими 

відходами на території Рожищенської територіальної громади                        

на 2021-2025 роки. 

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

5. Про клопотання Громадської організації "За Демократичне Виборче 

Право" щодо розгляду законопроекту "Про Автодорожній податок" та 

Пояснювальної записки до законопроекту. 

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

6. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки    

Грицюку С.Р. 

Інформує: Демчук М.В –  начальник юридичного відділу Рожищенської 

міської ради. 

7. Про припиненні права користування земельною ділянкою та розірвання 

договору оренди. 

Інформує: Демчук М.В –  начальник юридичного відділу Рожищенської 

міської ради. 

 

 



 

8.Про припинення права постійного користування земельною ділянкою. 

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

Рожищенської міської ради. 

9. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, передачу земельних ділянок у власність. 

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

Рожищенської міської ради. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Про затвердження технічних документації 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. 

13. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) 

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

Рожищенської міської ради. 

14. 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. 

15. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із 

землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) за рахунок невитребуваних (нерозподілених) 

земельних часток (паїв) фізичній особі - підприємцю Дацюку М.М. 

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

Рожищенської міської ради. 

16. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) за рахунок невитребуваних (нерозподілених) 

земельних часток (паїв) СПП «Вишеньки».                                    

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

Рожищенської міської ради. 

 



 

17. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Рожищенській міській раді. 

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

Рожищенської міської ради. 

18. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Корлупову А.П. 

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

Рожищенської міської ради. 

19.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Чорнокозинському С.О. 

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

Рожищенської міської ради. 

20. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Франасюку В.В. 

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

Рожищенської міської ради. 

21. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Бречко М.В. 

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

Рожищенської міської ради. 

22. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Роюку Г.Л. 

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

Рожищенської міської ради. 

23. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Франасюку В.В. 

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

Рожищенської міської ради. 

24. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Кузьмуку О.А. 

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

Рожищенської міської ради. 

25. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Солодьку В.В. 

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

Рожищенської міської ради. 

26. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Антонюку О.В.. 

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

Рожищенської міської ради. 

27. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Цибульській А.О. 

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

Рожищенської міської ради. 

 

 



 

 

28.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Брилевській Н.В. 

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

Рожищенської міської ради. 

29.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Дудко Д.М. 

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

Рожищенської міської ради. 

30.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Наумчук К.В. 

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

Рожищенської міської ради. 

31. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Мусійчук В.А. 

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

Рожищенської міської ради. 

32. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Лавренюку В.В. 

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

Рожищенської міської ради. 

33. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Гетманчук О.В.. 

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

Рожищенської міської ради. 

34. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Романюк Л.О. 

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

Рожищенської міської ради. 

35. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Ващуку Б.А. 

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

Рожищенської міської ради. 

36. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Герасимчуку Б.О. 

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

Рожищенської міської ради. 

37. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Капітанюку В.Я. 

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

Рожищенської міської ради. 

38. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Капітанюк Л.Р. 

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

Рожищенської міської ради. 

 



 

 

39. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Гавруку І.А. 

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

Рожищенської міської ради. 

40. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Левченко Л.П. 

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

Рожищенської міської ради. 

41. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Косухіній О.А. 

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

Рожищенської міської ради. 

42. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Капрюку В.П. 

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

Рожищенської міської ради. 

43. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Якимуку С. П. 

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

Рожищенської міської ради. 

44. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Клевець В.С. 

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

Рожищенської міської ради. 

45. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Криволапчук А.І. 

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

Рожищенської міської ради. 

46. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Макарчуку В.В. 

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

Рожищенської міської ради. 

47.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Столярчук Л.О. 

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

Рожищенської міської ради. 

48. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Шило Н.О.. 

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

Рожищенської міської ради. 

49. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Максимуку В.В. 

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

Рожищенської міської ради. 

 



50. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Мартинюк Н.С. 

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

Рожищенської міської ради. 

51. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Негодюку О.В. 

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

Рожищенської міської ради. 

52. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Редчуку В.В. 

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

Рожищенської міської ради. 

53. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Бойчук Л.А. 

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

Рожищенської міської ради. 

54. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Бойчуку Ю.І. 

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

Рожищенської міської ради. 

55. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Ткачуку С.В. 

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

Рожищенської міської ради. 

56.  Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Лавренюк Л.О. 

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

відносин Рожищенської міської ради. 

57. Різне. 
 


