
                                                                             
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

    ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 м. Рожище  
 

П Р О Т О К  О Л 
 

Одинадцятої чергової сесії міської ради восьмого скликання 

 (друге пленарне засідання)  
 

                                                                                                    05 жовтня 2021 року                                                                                           
 

Всього обрано депутатів                                             26 депутатів 

Присутніх на сесії                                                        15 депутатів 

 

На сесії присутні: 

Поліщк В.А. – міський голова Рожищенської міської ради; 

Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради; 

Лясковський С.Ю. –  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради; 

Кльоц Л.М. – провідний спеціаліст з питань кадрової роботи загального відділу 

Рожищенської міської ради;      

Басалик Л.І. – директор КНП «Рожищенський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Рожищенської міської ради; 

Стороженко О.В. – головний спеціаліст з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської  ради; 

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

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

Рожищенської міської ради;            

Вербицький М.Л. – головний спеціаліст відділу земельних відносин міської 

ради; 

Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради; 

Супрун А.А. – головний спеціаліст з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради; 

Лук’янчук В.П. – староста с. Переспа, с. Богушівська Мар’янівка, с. Малинівка, 

с. Трилісці, с. Линівка, с. Тихотин, с. Бортяхівка, с. Забара, с. Мирославка, с. 

Мильськ, с. Берегове, с. Літогоще, с. Іванівка, с. Корсині; 

Забожчук Л.І. – староста сіл Носачевичі, Вишеньки, Єлизаветин, Олешковичі, 

Луків, Крижівка, Незвір; 

Івашин О.В. –  начальник загального відділу Рожищенської міської ради;                                                        

Кисіль Д.В. – староста сіл Топільне, Дмитрівка, Михайлин, Кобче; 



Кудиньчук К.Ю. – провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради;                                      

Кучмук І.Є. – оператор комп'ютерного набору; 

Мазелюк А.Ю. – староста cіл Рудка-Козинська, Козин, Пожарки, Оленівка; 

Мацюк Р.М. – редактор газети "Наш край"; 

Пазюк А.В. – головний спеціаліст з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради;                                                                                    

Редзій В.С. – директор комунального підприємства "Рожищенська 

багатопрофільна лікарня" Рожищенської міської ради;                                                                 

Сасовський О.В. – староста сіл  Сокіл, Духче, Навіз; 

 

Представник громадськості – Гаврук О.С. 

 

Сесію веде міський голова Вячеслав Поліщук 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  
21. Про затвердження зразків знаків розпізнавання, форменого одягу і норм 

забезпечення речовим майном старшого інспектора Рожищенської міської 

ради. 

Інформує: Кльоц Л.М. – провідний спеціаліст з питань кадрової 

роботи загального відділу Рожищенської міської ради.   

22. Про внесення змін до рішення міської ради № 7/29 від 13.05.2021 «Про 

передачу майна в оперативне управління з постановкою на баланс КНП 

«Рожищенський центр первинної медико – санітарної допомоги» Рожищенської 

міської ради». 

Інформує: Басалик Л.І. – директор КНП «Рожищенський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської міської 

ради.  

23. Про надання в тимчасове користування Луцькій районній державній 

адміністрації частину приміщення для облаштування віддаленого робочого 

місця працівника архівного відділу.  

                       Інформує: Стороженко О.В. – головний спеціаліст з питань 

комунального майна відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної  власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської 

міської ради.                                                      

24. Про передачу житлових будинків на баланс Підприємства житлово-

комунального господарства Рожищенської міської ради. 

                       Інформує: Стороженко О.В. – головний спеціаліст з питань 

комунального майна відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної  власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської 

міської ради.                                                      

25. Про намір передачі майна в оренду через аукціон та включення його до 

Переліку першого типу. 

                       Інформує: Стороженко О.В. – головний спеціаліст з питань 

комунального майна відділу містобудування, архітектури, житлово-



комунального господарства, благоустрою, комунальної  власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської 

міської ради.   

26. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Рожище» 

(посмертно). 

Інформує: Лясковський С.Ю. –  заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради.  

27. Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення  

(громадських слухань) кандидатури старости у Рожищенській територіальній 

громаді. 

Інформує: Лазарук О.В. – головний спеціаліст-юрисконсульт 

юридичного відділу Рожищенської міської ради. 

28. Про продовження терміну дії договору оренди землі ТзОВ «ВУДЛЕНД 

УКРАЇНА» по вул. Промислова, 15 в м. Рожище. 

Інформує: Лазарук О.В. – головний спеціаліст-юрисконсульт 

юридичного відділу Рожищенської міської ради. 

29. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, передачу земельних ділянок у власність. 

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

Рожищенської міської ради. 

30. 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. 

31. 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. 

32. 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. 

33. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, зміну цільового призначення земельних ділянок. 

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

Рожищенської міської ради. 

34. Про розірвання договорів оренди землі. 

Інформує: Демчук М.В. – начальник юридичного відділу 

Рожищенської міської ради. 

35. Про погодження звітів про експертну грошову оцінку та продаж земельних 

ділянок. 

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

Рожищенської міської ради. 



36. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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

Рожищенської міської ради. 

37. 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. 

38. Про внесення змін у рішення виконавчого комітету Рожищенської міської 

ради щодо уточнення площ земельних ділянок. 

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

Рожищенської міської ради. 

39. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки ОСББ «РОЖИЩЕ-ГАГАРІНА 20». 

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

Рожищенської міської ради. 

40. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки ОСББ «РОЖИЩЕ-НЕЗАЛЕЖНОСТІ 22». 

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

Рожищенської міської ради. 

41. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО». 

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

Рожищенської міської ради. 

42. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО». 

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

Рожищенської міської ради. 

43. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Ляшук М.С. 

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

Рожищенської міської ради. 

44. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Кравченко Н. І. 

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

Рожищенської міської ради. 

45. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Салюк Ж. М. 

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

Рожищенської міської ради. 

46. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Степанюку А.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. Ткачук С.І. 

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

Рожищенської міської ради. 

48. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Юрчук Г.Ю. 

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

Рожищенської міської ради. 

49. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Олійнику Ю.М. 

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

Рожищенської міської ради. 

50. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Чепурко Л.М. 

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

Рожищенської міської ради. 

51. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Закреві С.Є. 

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

Рожищенської міської ради. 

52. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Лукашук О.І. 

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

Рожищенської міської ради. 

53. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Герасимчуку О.Г. 

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

Рожищенської міської ради. 

54. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Дацюку М.М. 

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

Рожищенської міської ради. 

55. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Іщуку О.М. 

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

Рожищенської міської ради. 

56. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Радчука В.В. 

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

Рожищенської міської ради. 

57. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Шепелюк В.В. 

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

Рожищенської міської ради. 

58. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Гнатюку В.В. 



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

Рожищенської міської ради. 

59. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Кісь Т.А. 

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

Рожищенської міської ради. 

60. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Токарчук Ю.О. 

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

Рожищенської міської ради. 

61. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Конашук Г.М. 

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

Рожищенської міської ради. 

62. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) Рожищенській міській раді. 

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

Рожищенської міської ради. 

63. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) фізичній особі – підприємцю Мачушинець С.Ю. 

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

Рожищенської міської ради. 

64. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Гонтар Ю.Ю. 

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

Рожищенської міської ради. 

65. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Дмитруку І.В. 

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

Рожищенської міської ради. 

66. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Дудик К.П. 

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

Рожищенської міської ради. 

67. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Величко Л.С. 

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

Рожищенської міської ради. 

68. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Бринзі О.М. 

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

Рожищенської міської ради. 

69. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Панасюку В.В. 



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

Рожищенської міської ради. 

70. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Деркач Л.В. 

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

Рожищенської міської ради. 

71. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Романюк І.В. 

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

Рожищенської міської ради. 

72. 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. 

73. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Редчуку О.Ф. 

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

Рожищенської міської ради. 

74. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Приймачок Г.О. 

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

Рожищенської міської ради. 

75. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Панасюку В.В. 

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

Рожищенської міської ради. 

76. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Середі А.А. 

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

Рожищенської міської ради. 

77. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Бак Г.І. 

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

Рожищенської міської ради. 

78. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Іщуку О.В. 

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

Рожищенської міської ради. 

79. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Власюк М.М. 

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

Рожищенської міської ради. 

80. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Васильєвій О.В. 

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

Рожищенської міської ради. 



81. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Книш І.В. 

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

Рожищенської міської ради. 

82. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Шевчуку П.В. 

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

Рожищенської міської ради. 

83. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок гр. Орлюк Н.С. 

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

Рожищенської міської ради. 

84. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний 

період. 

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

85. Різне. 

 

 

СЛУХАЛИ:    

 

                

21. Про затвердження зразків знаків розпізнавання, 

форменого одягу і норм забезпечення речовим майном 

старшого інспектора Рожищенської міської ради. 

Інформує: Кльоц Л.М. – провідний спеціаліст з питань 

кадрової роботи загального відділу Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що проектом рішення попонується 

затвердити зразки знаків розпізнавання, форменого одягу і 

норм забезпечення речовим майном старшого інспектора 

Рожищенської міської ради.  
ВИРІШИЛИ: За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував - 0 

депутатів; Відсутні – 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/21 (додається). 

 
СЛУХАЛИ:    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

22. Про внесення змін до рішення міської ради № 7/29 від 

13.05.2021 «Про передачу майна в оперативне управління з 

постановкою на баланс КНП «Рожищенський центр 

первинної медико – санітарної допомоги» Рожищенської 

міської ради». 

Інформує: Стороженко О.В. – головний спеціаліст з питань 

комунального майна відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, 

транспорту та екології Рожищенської міської  ради. 

Проект рішення відповідає рекомендаціям профільної 

комісії. 
ВИРІШИЛИ: За рішення голосували:  



 «За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував - 0 

депутатів; Відсутні – 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/22 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про надання в тимчасове користування Луцькій 

районній державній адміністрації частину приміщення для 

облаштування віддаленого робочого місця працівника 

архівного відділу.  
 

 

 

 

 

Інформує: Стороженко О.В. – головний спеціаліст з питань 

комунального майна відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної  власності, інфраструктури, будівництва, 

транспорту та екології Рожищенської міської ради. Проект 

рішення відповідає рекомендаціям профільної комісії.                                      
ВИРІШИЛИ: 

 
За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував - 0 

депутатів; Відсутні – 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/23 (додається).        

 

СЛУХАЛИ: 24. Про передачу житлових будинків на баланс 

Підприємства житлово-комунального господарства 

Рожищенської міської ради. 
 

 

 

 

 

 

ОБГОВОРЕННЯ: 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Стороженко О.В. – головний спеціаліст з питань 

комунального майна відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної  власності, інфраструктури, будівництва, 

транспорту та екології Рожищенської міської ради. Проект 

рішення відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

В обговоренні взяли участь Поліщук В.А., Клімчук А.С. 

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував - 0 

депутатів; Відсутні – 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/24 (додається). 

                                      

СЛУХАЛИ: 25. Про намір передачі майна в оренду через аукціон та 

включення його до Переліку першого типу. 

 

 

 

 

 

Інформує: Стороженко О.В. – головний спеціаліст з питань 

комунального майна відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної  власності, інфраструктури, будівництва, 

транспорту та екології Рожищенської міської ради. Проект 



 

ВИСТУПИЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 

рішення відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

Куденчук В.М., Сидорук В.А. 

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував - 0 

депутатів; Відсутні – 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/25 (додається).  

 

СЛУХАЛИ: 26. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Рожище» (посмертно). 
 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Лясковський С.Ю. –  заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради. Проект 

рішення відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 16 (15 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 0 депутатів; Не голосував - 0 

депутатів; Відсутні – 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/26 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про затвердження Порядку проведення громадського 

обговорення  (громадських слухань) кандидатури старости у 

Рожищенській територіальній громаді. 
 

 

 

ОБГОВОРЕННЯ: 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Демчук М.В. – начальник юридичного відділу 

Рожищенської міської ради. Проект рішення відповідає 

рекомендаціям профільної комісії.    

В обговоренні взяли участь Клімчук А.С., Ковальчук В.В 

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував - 0 

депутатів; Відсутні – 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/27 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про продовження терміну дії договору оренди землі 

ТзОВ «ВУДЛЕНД УКРАЇНА» по вул. Промислова, 15 в      

м. Рожище. 
 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Демчук М.В. – начальник юридичного відділу 

Рожищенської міської ради. Проект рішення відповідає 

рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував - 0 

депутатів; Відсутні – 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/28 (додається). 



 

СЛУХАЛИ: 29. Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, передачу земельних ділянок у 

власність. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Клімчук А.С. – депутат  міської ради повідомила про 

наявність конфлікту інтересів і участі у розгляді даного  

питання та голосуванні брати не буде. 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, проінформував щодо 

даного питання, а також зауважив, що відповідне рішення 

має прийматися не менш як двома третинами голосів 

депутатів від загального складу ради, це 18 голосів і більше. 

Проект рішення відповідає рекомендаціям профільної 

комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 13 (12 депутатів та міський голова); «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував - 1 

депутат; Відсутні – 11 депутатів. 

Рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), передачу 

земельних ділянок у власність. 
 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, проінформував щодо 

даного питання та повідомив, що в проекті рішення 

необхідно виправити прізвище людини з «Васльєва» на 

«Васильєва» (п.5 Додатку 1 до рішення).  

Проект рішення відповідає рекомендаціям профільної 

комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні – 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/29 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 31. 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, проінформував щодо 

даного питання та повідомив, що в проекті рішення у 

Додатку 1 необхідно виправити: ім’я людини з «Мілентій» 



 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

на «Мілетій» (п.п.13,14); розмір частки права на земельну 

частку (пай) з «1/3» на «3/8» (п.п.42, 44, 45, 47), з «1/3» на 

«1/4» (п.п.43, 46); кадастровий номер земельної ділянки з 

«0724585200:02:002:0885» на «0724585200:01:002:0885». 

Проект рішення відповідає рекомендаціям профільної 

комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні – 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/30 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про затвердження технічних документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), надання 

земельних ділянок в оренду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Безверхий В.В. – депутат  міської ради повідомив про 

наявність конфлікту інтересів і участі у розгляді даного  

питання та голосуванні брати не буде. 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проінформував щодо 

даного питання. 

Проект рішення відповідає рекомендаціям профільної 

комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 13 (12 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  1 

депутат; Відсутні - 11депутатів. 

Рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, зміну цільового призначення 

земельних ділянок. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 13 (12 депутатів та міський голова);  Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 3 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11депутатів. 

Рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

 

34. Про розірвання договорів оренди землі. 

Інформує: Демчук М.В. – начальник юридичного відділу 

Рожищенської міської ради. Проект рішення відповідає 

рекомендаціям профільної комісії.    



ВИРІШИЛИ: За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/31(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про погодження звітів про експертну грошову оцінку та 

продаж земельних ділянок. 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, який зауважив, що в 

проекті рішення у Додатку 1 необхідно виправити вартість 

земельної ділянки з «28923,00» на «28932,00» (п.2). В 

іншому проект рішення відповідає рекомендаціям 

профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/32 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про надання дозволу на розроблення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/33 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

 

37. 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). 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 



депутатів; Відсутні - 11депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/34 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 38. Про внесення змін у рішення виконавчого комітету 

Рожищенської міської ради щодо уточнення площ 

земельних ділянок. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/35 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 39. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки ОСББ «РОЖИЩЕ-

ГАГАРІНА 20». 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/36 (додається). 

 

СЛУХАЛИ:  40. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки ОСББ «РОЖИЩЕ-

НЕЗАЛЕЖНОСТІ 22». 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 1 депутат; Не голосував -  1 

депутат; Відсутні - 11депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/37 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

 

41. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки ПрАТ 

«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО». 



 

 

 

ОБГОВОРЕННЯ: 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

В обговоренні взяли участь Куденчук В.М., Поліщук В.А. 

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/38 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 42. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок ПрАТ 

«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО». 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/39 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 43. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки                 

гр. Ляшук М.С. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/40 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 44. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки                

гр. Кравченко Н. І. 

 

 

 

ОБГОВОРЕННЯ: 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

В обговоренні взяли участь Куденчук В.М., СупрунА.А. 

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 



депутатів; Відсутні - 11депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/41 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 45. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки                 

гр. Салюк Ж. М. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/42 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 46. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки                

гр. Степанюку А.В. 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/43 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 47. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки                 

гр. Ткачук С.І. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/44 (додається). 

 

СЛУХАЛИ 48. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки                 

гр. Юрчук Г.Ю. 



 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/45 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 49. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки                

гр. Олійнику Ю.М. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/46 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 50. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки                

гр. Чепурко Л.М. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/47 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 51. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки                 

гр. Закреві С.Є. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 



Рішення № 11/48 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 52. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки                

гр. Лукашук О.І. 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

Куденчук В.М., Куденьчук К.Ю. 

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/49 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 53. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки                

гр. Герасимчуку О.Г. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/50 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 54. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки                

гр. Дацюку М.М. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/51 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 55. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки                

гр. Іщуку О.М. 



 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/52 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 56. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки                 

гр. Радчука В.В. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/53 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 57. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки                

гр. Шепелюк В.В. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/54 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 58. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки                 

гр. Гнатюку В.В. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 



Рішення № 11/55 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 59. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки                 

гр. Кісь Т.А. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/56 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 60. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Токарчук Ю.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, який повідомив, що 

розглядається питання щодо надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки в с. Мирославка Луцького району 

Волинської області для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею 0,8000 га, гр. Токарчук 

Ю.О., яка прописана в м. Луцьк. Проект рішення відповідає 

рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/57 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 61. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Конашук Г.М. 

 

 

 

ОБГОВОРЕННЯ: 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

В обговоренні взяли участь Нечипорук О.М., Вербицький 

М.Л., Лук’янчук В.П. 

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 



Рішення № 11/58 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 62. Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

Рожищенській міській раді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБГОВОРЕННЯ: 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, який повідомив, що 

проектом рішення пропонується надати дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

загальною площею 14,2613 га, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, в натурі (на 

місцевості) Рожищенській міській раді. Дана необхідність 

виникла у зв’язку з тим, що земельна ділянка була 

оформлена одним земельним масивом. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

Нечипорук О.М., Вербицький М.Л. 

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова); «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/59 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 63. Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

фізичній особі – підприємцю Мачушинець С.Ю. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова); «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/60 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 64. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки                

гр. Гонтар Ю.Ю. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова); «Проти» - 0 



депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/61 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 65. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки                 

гр. Дмитруку І.В. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11 епутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/62 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 66. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки                 

гр. Дудик К.П. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова); «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/63 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 67. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки                

гр. Величко Л.С. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова); «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/64 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 68. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки                 

гр. Бринзі О.М. 



 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, який повідомив, що гр. 

Бринза О.М. є учасником бойових дій. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова); «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/65 (додається). 

 

СЛУХАЛИ:    

 

 

69. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки                 

гр. Панасюку В.В. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова); «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/66 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 70. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки                 

гр. Деркач Л.В. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова); «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/67 (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 71. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки                 

гр. Романюк І.В. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова); «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11 депутатів. 



Рішення прийнято. 

Рішення № 11/68 (додається). 

СЛУХАЛИ:    

 

                  

72. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки                  

гр. Роюку Г.Л. 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, який повідомив, що гр. 

Роюк Г.Л. прописаний в м. Луцьк і є учасником бойових дій. 

Проект рішення відповідає рекомендаціям профільної 

комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова); «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/69 (додається). 

 

СЛУХАЛИ:    

 

                

73. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки                 

гр. Редчуку О.Ф. 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради,  який повідомив, що 

гр. Редчук О.Ф. є жителем с. Сокіл Луцького району. 

Волинської області, де знаходиться земельна ділянка, яка 

йому відводиться. Проект рішення відповідає рекомендаціям 

профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова); «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/70 (додається). 

 

СЛУХАЛИ:    

 

             

74. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки                 

гр. Приймачок Г.О. 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, який повідомив,  що 

гр. Приймачок Г.О. є жителькою с. Сокіл Луцького району 

Волинської області, де знаходиться земельна ділянка, яка їй 

відводиться. Проект рішення відповідає рекомендаціям 

профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 



депутатів; Відсутні - 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/71 (додається). 

 

СЛУХАЛИ:    

                       

75. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки                 

гр. Панасюку В.В. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова); «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/72 (додається). 

 
СЛУХАЛИ:    

 

 

 

                        

76. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Середі 

А.А. 

Інформація: Данилюка О.О. - начальника відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, який повідомив, що 

розглянувши заяву Середи А.А., жительки с. Рудка-

Козинська, додано посвідчення інваліда дитинства ІІІ гр., 

проектом рішення пропонується надати дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Середі Анні Анатоліївні в с. 

Єлизаветин у власність для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель та споруд площею 

0,1505 га.  

Комісією надано рекомендацію винести дане питання на 

розгляд чергової сесії міської ради без рекомендації комісії 

щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Середі Анні 

Анатоліївні в зв’язку з тим, що даний масив зарезервований 

для учасників бойових дій.  

ВИРІШИЛИ: За рішення голосували:  

«За» - 0 депутатів;  «Проти» - 5 депутатів; «Утримався» - 11 

депутатів; Не голосував - 0 депутатів; Відсутні - 11 

депутатів. 

Рішення не прийнято. 

 
СЛУХАЛИ:    

 

 

 

                        

77. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бак Г.І. 

Інформація: Данилюка О.О. - начальника відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, який повідомив, що 

розглянувши заяву Бак Г.І, жительки смт. Дубище, додано 



Чорнобильське посвідчення, проектом рішення 

пропонується надати дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бак 

Галині Іванівні в с. Єлизаветин у власність для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

та споруд площею 0,1508 га. 

Комісією надано рекомендацію винести дане питання на 

розгляд чергової сесії міської ради без рекомендації комісії 

щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Бак Галині Іванівні в 

зв’язку з тим, що даний масив планується зарезервувати для 

учасників бойових дій. 
ВИСТУПИЛИ: Супрун А.А. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин 

Рожищенської  

міської ради повідомила, що звернення це повторне, 

заявниця зверталася вже один раз в Рожищенську міську 

раду і рішення не було підтримано. В с. Єлизаветин вже 

виділялась земельна ділянка чоловікові заявниці  постійна 

комісія не рекомендувала у зв'язку з тим, що дана земельна 

ділянка передбачена на земельні торги. 

В обговоренні взяли участь: Ковальчук В.В., Клімчук А.С., 

Поліщук В.А., Сидорук В.А., Нечипорук О.М. 
ВИРІШИЛИ: За рішення голосували:  

«За» - 1 депутатів;  «Проти» - 2 депутатів; «Утримався» - 13 

депутатів; Не голосував - 0 депутатів; Відсутні - 11 

депутатів. 

Рішення не прийнято. 
 

СЛУХАЛИ:    

 

 

 

                        

78. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Іщуку 

О.В. 

Інформація: Данилюка О.О. - начальника відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, який повідомив, що 

розглянувши заяву Іщука О.В., жителя м. Рожище, проектом 

рішення пропонується надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Іщуку 

Олександру Васильовичу в м. Рожище у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 0,1000га. 

Комісія рекомендувала винести дане питання на розгляд 

чергової сесії міської ради без рекомендації комісії щодо 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Іщуку Олександру 

Васильовичу в зв’язку з тим, що вирішили залишити цей 

масив в резерві з можливістю в подальшому використати під 

житлову забудову. 



ВИРІШИЛИ: За рішення голосували:  

«За» - 0 депутатів;  «Проти» - 0 депутатів; «Утримався» - 16 

депутатів; Не голосував - 0 депутатів; Відсутні - 11 

депутатів. 

Рішення не прийнято. 
 

СЛУХАЛИ:    

        

79. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки                

гр. Власюк М.М. 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

ОБГОВОРЕННЯ: 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. Проект рішення 

відповідає рекомендаціям профільної комісії.    

Клімчук А.С. повідомила, що детальніше вивчала дане 

питання і що не можна розглядати земельну ділянку в 

перспективі як під забудову.   

В обговоренні взяли участь Нечипорук В.М., Власюк М.М.  

За рішення голосували:  

«За» - 14 (13 депутатів та міський голова); «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 2 депутатів,; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/73 (додається). 

 
СЛУХАЛИ:    

 

 

 

                        

80. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки                

гр. Васильєвій О.В. 

Інформація: Данилюка О.О. - начальника відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, який повідомив, що 

розглянувши заяву Васильєвої О.В., яка прописана у м. 

Луцьк, проектом рішення пропонується надати дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Васильєвій Оксані Василівні в с. 

Малинівка у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 0,6000 га. 

Комісія рекомендувала винести дане питання на розгляд 

чергової сесії міської ради без рекомендації комісії щодо 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Васильєвій О.В, в зв’язку з 

тим, що частиною земельної ділянки, на яку звернулась 

заявниця, користуються інші люди. 
ВИРІШИЛИ: За рішення голосували:  

«За» - 0 депутатів;  «Проти» - 0 депутатів; «Утримався» - 16 

депутатів; Не голосував - 0 депутатів; Відсутні - 11 

депутатів. 

Рішення не прийнято. 

 



СЛУХАЛИ:    

 

 

 

                        

81. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки                 

гр. Книш І.В. 

Інформація: Данилюка О.О. - начальника відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, який повідомив, що 

розглянувши заяву Книш І.В., жительки с. Малинівка, 

проектом рішення пропонується надати дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Книш Ірині Василівні в с. Богушівська 

Мар’янівка у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 2,0000 га. 

Комісія рекомендувала винести дане питання на розгляд 

чергової сесії міської ради без рекомендації комісії щодо 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Книш І.В., в зв’язку з тим, 

що земельну ділянку планується виставити на земельні 

торги.  

ВИРІШИЛИ: За рішення голосували:  

«За» - 0 депутатів;  «Проти» - 2 депутатів; «Утримався» - 14 

депутатів; Не голосував - 0 депутатів; Відсутні - 11 

депутатів. 

Рішення не прийнято. 

 
СЛУХАЛИ:    

 

 

 

                        

82. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки                

гр. Шевчуку П.В. 

Інформація: Данилюка О.О. - начальника відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, який повідомив, що 

розглянувши заяву Шевчука П.В., жителя с. Малинівка, 

проектом рішення пропонується надати дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Шевчуку Петру Васильовичу в с. 

Богушівська Мар’янівка у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею до 2,0000 га. 

Комісія рекомендувала винести дане питання на розгляд 

чергової сесії міської ради без рекомендації комісії щодо 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Шевчуку П.В., в зв’язку з 

тим, що на даній площі, на яку звернувся заявник, частина 

земельної ділянки обробляється іншими людьми.   
ВИРІШИЛИ: За рішення голосували:  

«За» - 0 депутатів;  «Проти» - 2 депутатів; «Утримався» - 14 

депутатів; Не голосував - 0 депутатів; Відсутні - 11 

депутатів. 

Рішення не прийнято. 
 



СЛУХАЛИ:    

 

 

 

                        

83. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок                

гр. Орлюк Н.С. 

Інформація: Данилюка О.О. - начальника відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, який повідомив, що 

розглянувши заяву Орлюк Н.С., жительки с. Переспа, 

проектом рішення пропонується надати дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок гр. Орлюк Ніні Степанівні у власність 

для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною загальною площею до 0,8000 га, а саме: 

1.1. земельна ділянка орієнтовною площею до 0,1000 га, яка 

розташована в с. Переспа; 

1.2. земельна ділянка орієнтовною площею до 0,7000 га, яка 

розташована в с. Переспа. 

Комісія рекомендувала винести дане питання на розгляд 

чергової сесії міської ради без рекомендації комісії щодо 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Орлюк Н.С., в зв’язку з 

тим, що дана площа, на яку звернулась заявниця, 

використовується як громадське пасовище.    

ВИРІШИЛИ: За рішення голосували:  

«За» - 0 депутат;  «Проти» - 2 депутатів; «Утримався» - 14 

депутатів; Не голосував - 0 депутатів; Відсутні - 11 

депутатів. 

Рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ:                         84. Про затвердження розпоряджень міського голови, 

прийнятих в міжсесійний період. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформує: Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської 

ради проінформувала щодо даного питання. 

За рішення голосували:  

«За» - 15 (14 депутатів та міський голова);  «Проти» - 0 

депутатів; «Утримався» - 1 депутат; Не голосував -  0 

депутатів; Відсутні - 11 депутатів. 

Рішення прийнято. 

Рішення № 11/74 (додається). 

 

СЛУХАЛИ:                         85. Різне. 

Про масове скорочення працівників в комунальному 

підприємстві "Рожищенська багатопрофільна лікарня" 

Рожищенської міської ради та надання медичних послуг 

населенню після оптимізації структури даного медичного 

закладу". 

 Інформує: Редзій В.С. – директор  комунального 

підприємства "Рожищенська багатопрофільна лікарня" 

Рожищенської міської ради. 



 

ОБГОВОРЕННЯ: В обговоренні взяли участь Куденчук В.М., Сидорук В.А., 

Кучірка О.В., Поліщук В.А. 

 Поліщук В.А. звернувся з проханням долучитися до процесу 

зі збору овочів для лікарні. 

 

 

 

 

 

                                                            

Поліщук В.А. – міський голова проінформував, що за 

результатами конкурсу Рожищенська громада пройшла 

відбір до міжнародного проєкту USAID «ГОВЕРЛА», що 

направлений на підтримку територіальних громад, які мають 

стати ще більш спроможними, і незабаром стане його 

партнером.                                                              

Клімчук А.С. – депутат міської ради, запропонувала 

розробити бланки для депутатських звернень, запитів.  

 

                                                                   

 

 

 

Міський голова                                                                                                                                 Вячеслав Поліщук 

Секретар ради                                                                                                                                 Надія Зінгель 

 


