
 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Протокол  
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 
 

«02» серпня 2021 року     м.  Рожище                  № 11 

 

 

Присутні та запрошені: 

Голова постійної комісії: Клімчук А.С. 

заступник голови постійної комісії – Алієва Л.Є. 

секретар постійної комісії – Федчук Ю.В. 

члени комісії: Богун Ю.О., Карпюк Т.О., Патлашинський Р.Я., Шварцкоп В.В. 

 

Вербицький М.Л. - головний спеціаліст з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради; 

Гаврук О.С. – громадський активіст; 

Данилюк О.О. – начальник відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради; 

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

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

органів міської ради; 

Ковальчук В.В. – депутат Рожищенської міської ради, голова фракції ВО 

«Батьківщина»; 

Куденчук В.М. – депутат Рожищенської міської ради; 

Кудиньчук К.Ю. – провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради; 

Поліщук В.А. – Рожищенський міський голова; 

Поліщук В.О. – перший заступник міського голови; 

Супрун А.А. – головний спеціаліст відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

 

Порядок денний засідання: 

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 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки        

Грицюку С.Р. 

Інформує: Демчук М.В –  начальник юридичного відділу Рожищенської 

міської ради. 

8. Про припинення права користування земельною ділянкою та розірвання 

договору оренди. 

Інформує: Демчук М.В –  начальник юридичного відділу Рожищенської 

міської ради. 

9.Про припинення права постійного користування земельною ділянкою. 

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

Рожищенської міської ради. 

10. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, 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), 

передачу земельних ділянок у власність. 



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

Рожищенської міської ради. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

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: Супрун А.А. –  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

19.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Чорнокозинському С.О. 

Інформує: Супрун А.А. –  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

20. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Франасюку В.В. 

Інформує: Супрун А.А. –  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

21. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Бречко М.В. 



Інформує: Супрун А.А. –  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

22. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Роюку Г.Л. 

Інформує: Супрун А.А. –  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

23. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Франасюку В.В. 

Інформує: Супрун А.А. –  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

24. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Кузьмуку О.А. 

Інформує: Супрун А.А. –  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

25. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Солодьку В.В. 

Інформує: Супрун А.А. –  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

26. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Антонюку О.В. 

Інформує: Супрун А.А. –  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

27. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Цибульській А.О. 

Інформує: Супрун А.А. –  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

28.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Брилевській Н.В. 

Інформує: Супрун А.А. –  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

29.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Дудко Д.М. 

Інформує: Супрун А.А. –  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

30.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Наумчук К.В. 

Інформує: Супрун А.А. –  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

31. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Мусійчук В.А. 

Інформує: Супрун А.А. –  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

32. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Лавренюку В.В. 

Інформує: Вербицький М.Л. - головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради. 



33. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Гетманчук О.В.. 

Інформує: Вербицький М.Л. - головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради. 

34. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Романюк Л.О. 

Інформує: Вербицький М.Л. - головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради. 

35. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Ващуку Б.А. 

Інформує: Кудиньчук К.Ю. –  провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. 

36. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Герасимчуку Б.О. 

Інформує: Кудиньчук К.Ю. –  провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. 

37. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Капітанюку В.Я. 

Інформує: Кудиньчук К.Ю. –  провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. 

38. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Капітанюк Л.Р. 

Інформує: Кудиньчук К.Ю. –  провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. 

39. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Гавруку І.А. 

Інформує: Кудиньчук К.Ю. –  провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. 

40. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Левченко Л.П. 

Інформує: Кудиньчук К.Ю. –  провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. 

41. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Косухіній О.А. 

Інформує: Кудиньчук К.Ю. –  провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. 

42. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Капрюку В.П. 

Інформує: Супрун А.А. –  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

43. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Якимуку С. П. 

Інформує: Супрун А.А. –  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

44. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Клевець В.С. 



Інформує: Супрун А.А. –  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

45. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Криволапчук А.І. 

Інформує: Супрун А.А. –  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

46. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Макарчуку В.В. 

Інформує: Супрун А.А. –  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

47.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Столярчук Л.О. 

Інформує: Супрун А.А. –  головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

48. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Шило Н.О.. 

Інформує: Вербицький М.Л. - головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради. 

49. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Максимуку В.В. 

Інформує: Кудиньчук К.Ю. –  провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. 

50. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Мартинюк Н.С. 

Інформує: Кудиньчук К.Ю. –  провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. 

51. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Негодюку О.В. 

Інформує: Кудиньчук К.Ю. –  провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. 

52. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Редчуку В.В. 

Інформує: Кудиньчук К.Ю. –  провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. 

53. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Бойчук Л.А. 

Інформує: Вербицький М.Л. - головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради. 

54. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Бойчуку Ю.І. 

Інформує: Вербицький М.Л. - головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування 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: Кудиньчук К.Ю. –  провідний спеціаліст 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: Вербицький М.Л. - головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради. 

57. Різне 

57.1. Про заяву громадянина Подляшаника Василя Васильовича щодо 

організації та проведення земельних торгів щодо земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,30 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, яка розташована в м. Рожище. 

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

Рожищенської міської ради. 

57.2. Про заяву гр. Демчук М. В. щодо надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка розташована в м.Рожище,        

вул. Грушевського, 9 для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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

Рожищенської міської ради. 
 

СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: Клімчук А.С. - голова постійної комісії (інформація додається). 

В обговоренні взяли участь: Рожищенський міський голова Поліщук В.А., 

який запропонував питання № 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.» розглянути під №4. 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити порядок денний постійної комісії із запропонованими змінами. 

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

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» (інформація додається). 

В обговоренні взяли участь: Богун Ю.О., Поліщук В.А., Клімчук А.С., 

Шварцкоп В.В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію депутата Рожищенської міської ради, голови фракції ВО 

«Батьківщина»  Ковальчука В.В. взяти до відома. 



2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні.  

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

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» (інформація додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію депутата Рожищенської міської ради, голови фракції ВО 

«Батьківщина»  Ковальчука В.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні.  

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

4. 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 (інформація додається). 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О.  взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл фізичній особі – підприємцю    

Дацюку М.М. на розробку технічних документацій із землеустрою щодо 

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

рахунок невитребуваних (нерозподілених) земельних часток (паїв) загальною 

площею 31,3972 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

в оренду терміном на 10  років або до дня державної реєстрації права власності 

на таку земельну ділянку, які розташовані за межами населеного пункту           

с. Мильськ на території Рожищенської міської ради. 

Голосування: «за» - 7 , «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

 

 



СЛУХАЛИ: 

5. 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 (інформація 

додається). 

В обговоренні взяли участь: Поліщук В.А., Клімчук А.С., Богун Ю.О., 

Шварцкоп В.В., Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію першого заступника міського голови Поліщука В.О. взяти до 

відома. 

2.Внести зміни до даного проекту рішення міської ради, а саме:  виключити 

пункт 8 із заходів Програми поводження з твердими побутовими відходами на 

території Рожищенської територіальної громади  на 2021-2025 роки. 

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення зі змінами на 

позачерговому засіданні.   

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

6. 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 (інформація додається). 

В обговоренні взяли участь: Поліщук В.А., Демчук М.В., Богун Ю.О.,   

Федчук Ю.В., Шварцкоп В.В., Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію голови постійної комісії Клімчук А.С. взяти до відома. 

2.Дане питання не виносити на розгляд сесії Рожищенської міської ради. 

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки        

Грицюку С.Р. 

Інформує: Демчук М.В. – начальник юридичного відділу Рожищенської 

міської ради (інформація додається). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Поліщук В.А., Богун Ю.О., 

Шварцкоп В.В., Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника юридичного відділу Рожищенської міської ради      

Демчук М.В. взяти до відома. 

2. Внести зміни до даного проекту рішення міської ради, а саме: продовжити 

термін дії договору оренди земельної ділянки Грицюку С.Р.  терміном на 1рік. 

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення зі змінами на 

позачерговому засіданні.                                                                                                                              

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

 



СЛУХАЛИ: 

8. Про припиненні права користування земельною ділянкою та розірвання 

договору оренди. 

Інформує: Демчук М.В. – начальник юридичного відділу Рожищенської 

міської ради (інформація додається). 

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

Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника юридичного відділу Рожищенської міської ради      

Демчук М.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради на позачерговому засіданні розглянути 

проект рішення та припинити право користування земельною ділянкою 

(кадастровий номер 0724585000:05:001:0132) загальною площею 21,2711 га, яка 

надана гр. Горбачу С.В. в строкове платне користування (на умовах оренди) 

терміном на 49 років для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва та розташована в селі Линівка на території Рожищенської міської 

ради. 

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

9.Про припинення права постійного користування земельною ділянкою. 

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

Рожищенської міської ради (інформація додається). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Демчук М.В., Поліщук В.А., 

Федчук Ю.В., Карпюк Т.О., Шварцкоп В.В., Богун Ю.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради на позачерговому засіданні розглянути 

проект рішення та припинити комунальному закладу загальної середньої освіти 

«Кобченська початкова школа» Рожищенської міської ради Луцького району 

Волинської області право постійного користування земельною ділянкою 

площею 0,4588 га (кадастровий номер 0724582800:01:001:0124), для 

обслуговування загальноосвітньої школи I ступеня с. Кобче, що розташована за 

адресою: с. Кобче, вул. Центральна, 8. 

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, передачу земельних ділянок у власність. 

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

Рожищенської міської ради (інформація додається). 

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

Богун Ю.О. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради на позачерговому засіданні розглянути 

проект рішення та затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передати безоплатно у власність земельні ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), для ведення особистого селянського господарства громадянам. 

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

11. 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 доповів щодо даного питання та запропонував 

доповнити додаток до даного проекту рішення міської ради пунктом 9 щодо 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки у власність гр. Задворній О.П. 

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

Богун Ю.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Внести зміни до даного проекту рішення міськох ради, а саме: доповнити 

додаток пунктом 9 щодо затвердження технічної документації із землеустрою 

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

місцевості), передачу земельної ділянки у власність гр. Задворній О.П. 

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення зі змінами на 

позачерговому засіданні та затвердити технічну документацію із землеустрою 

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

місцевості) та передати безоплатно у власність земельні ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) громадянам. 

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

12. 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 (інформація додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 



2. Рекомендувати сесії міської ради на позачерговому засіданні розглянути 

проект рішення та затвердити громадянам технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення особистого селянського господарства на території 

Рожищенської міської ради. 

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

13. 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 доповів щодо даного питання та у зв’язку з 

технічною помилкою запропонував в проекті рішення замінити розмір орендної 

плати за земельну ділянку з 5% на 12 %. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Супрун А.А., Богун Ю.О., 

Поліщук В.А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Внести зміни до даного проекту рішення міськох ради, а саме: встановити 

ставку орендної плати за земельну ділянку в розмірі 12% від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення зі змінами на 

позачерговому засіданні та затвердити СПП «Заріччя-Агро» технічні 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за межами населених пунктів Рожищенської 

міської ради, для ведення особистого селянського господарства за рахунок 

нерозподілених часток (паїв). 

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

14. 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 (інформація додається). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Карпюк Т.О., Федчук Ю.В., 

Поліщук В.А., Шварцкоп В.В., Вербицький М.Л. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) РЕГІОНАЛЬНОМУ ОФІСУ ВОДНИХ 



РЕСУРСІВ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, яка розташована в с. Переспа та 

перебуває в постійному користуванні згідно Державного акта на право 

постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 032282, який 

зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів від 17.11.2004 року 

за № 127. 

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

15. 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 (інформація додається). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати громадянам дозвіл на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай) на 

території Рожищенської міської ради. 

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

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 (інформація додається). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Супрун А.А., Шварцкоп В.В., 

Богун Ю.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл  СПП «Вишеньки» на розробку 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за рахунок невитребуваних 

(нерозподілених) земельних часток (паїв) загальною площею 44,7752 га для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва в оренду терміном на 

10  років або до дня державної реєстрації права власності на таку земельну 

ділянку, які розташовані за межами населеного пункту с. Вишеньки на 

території Рожищенської міської ради. 



Голосування: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 1 (Карпюк Т.О.),                    

«не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

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 доповів щодо даного питання та запропонував у 

додатку до даного проекту рішення замінити  термін оренди 10-49 років             

на 10 років. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Супрун А.А., Шварцкоп В.В., 

Богун Ю.О., Алієва Л.Є., Поліщук В.А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Внести зміни до даного проекту рішення міськох ради, а саме: у додатку 

замінити  термін оренди 10-49 років на 10 років. 

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення зі змінами на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки Рожищенській міській раді для продажу 

права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах (земельних торгах). 

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

18. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Корлупову А.П. 

Інформує: Супрун А.А. – головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради (інформація додається). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Данилюк О.О., Шварцкоп В.В., 

Богун Ю.О., Алієва Л.Є. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради Супрун А.А. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Корлупову Анатолію Петровичу в      

смт Дубище у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд площею 0,1500 га. 

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

19. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Чорнокозинському С.О. 

Інформує: Супрун А.А. – головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради (інформація додається). 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради Супрун А.А. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Чорнокозинському Сергію 

Олександровичу в смт Дубище у власність для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель та споруд площею 0,1500 га. 

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

20. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Франасюку В.В. 

Інформує: Супрун А.А. – головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради (інформація додається). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Шварцкоп В.В., Богун Ю.О., 

Алієва Л.Є., Федчук Ю.В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради Супрун А.А. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Франасюку Вадиму Віталійовичу в смт 

Дубище у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд площею 0,1500 га. 

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

21. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Бречко М.В. 

Інформує: Супрун А.А. – головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради (інформація додається). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Шварцкоп В.В., Богун Ю.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради Супрун А.А. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Бречко Марії Вікторівні в смт Дубище у 

власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель та споруд площею 0,1500 га. 

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

22. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Роюку Г.Л. 



Інформує: Супрун А.А. – головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради (інформація додається). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Шварцкоп В.В., Богун Ю.О., 

Карпюк Т.О., Патлашинський Р.Я. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради Супрун А.А. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Роюку Григорію Леонідовичу в              

с. Крижівка  у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 1,0000 га. 

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

23. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Франасюку В.В. 

Інформує: Супрун А.А. – головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради (інформація додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради Супрун А.А. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Франасюку Вадиму Віталійовичу в        

с. Крижівка  у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 1,0000 га. 

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

24. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Кузьмуку О.А. 

Інформує: Супрун А.А. – головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради (інформація додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради Супрун А.А. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Кузьмуку Олександру Аркадійовичу в   

с. Крижівка  у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 1,0000 га. 

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

 

 



СЛУХАЛИ: 

25. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Солодьку В.В. 

Інформує: Супрун А.А. – головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради (інформація додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради Супрун А.А. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Солодьку Вадиму Васильовичу в           

с. Крижівка  у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 1,0000 га. 

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

26. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Антонюку О.В. 

Інформує: Супрун А.А. – головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради (інформація додається). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Шварцкоп В.В., Богун Ю.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради Супрун А.А. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Антонюку Олександру Васильовичу в    

с. Вишеньки у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,2500 га. 

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

27. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Цибульській А.О. 

Інформує: Супрун А.А. – головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради (інформація додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради Супрун А.А. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Цибульській Антоніні Олексіївні в        

с. Рудня у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,1500 га. 

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 



СЛУХАЛИ: 

28.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Брилевській Н.В. 

Інформує: Супрун А.А. – головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради (інформація додається). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Шварцкоп В.В., Богун Ю.О., 

Патлашинський Р.Я. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради Супрун А.А. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Брилевській Надії Вікторівні в с. Рудня 

у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 0,1100 га. 

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

29. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Дудко Д.М. 

Інформує: Супрун А.А. – головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради (інформація додається). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Богун Ю.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради Супрун А.А. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Дудко Діані Миколаївні в с. Єлизаветин  

у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 0,4500 га. 

Голосування:  «за»  - 6,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Патлашинський Р.Я.). 

 

СЛУХАЛИ: 

30. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Наумчук К.В. 

Інформує: Супрун А.А. – головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради (інформація додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради Супрун А.А. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Наумчук Катерині Вікторівні в                



с. Єлизаветин у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,2000 га. 

Голосування:  «за»  - 6,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Патлашинський Р.Я.). 

 

СЛУХАЛИ: 

31. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Мусійчук В.А. 

Інформує: Супрун А.А. – головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради (інформація додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради Супрун А.А. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Мусійчук Валентині Адамівні в              

с. Рудка-Козинська у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 0,2200 га. 

Голосування:  «за»  - 6,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Патлашинський Р.Я.). 

 

СЛУХАЛИ: 

32. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Лавренюку В.В. 

Інформує: Вербицький М.Л. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

(інформація додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Вербицького М.Л. взяти до 

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Лавренюку Василю Володимировичу в 

с. Мильськ у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,6800 га. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 2 

(Богун Ю.О., Патлашинський Р.Я.). 

 

СЛУХАЛИ: 

33. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Гетманчук О.В. 

Інформує: Вербицький М.Л. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

(інформація додається). 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Вербицького М.Л. взяти до 

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Гетманчук Ользі Вячеславівні в               

с. Літогоща у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 1,0000 га. 

Голосування:  «за»  - 6,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Богун Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

34. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Романюк Л.О. 

Інформує: Вербицький М.Л. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

(інформація додається). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Поліщук В.А., Карпюк Т.О., 

Шварцкоп В.В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Вербицького М.Л. взяти до 

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Романюк Людмилі Олександрівні у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 0,6000 га, яка розташована за межами населеного пункту с. Мильськ 

на території Рожищенської міської ради. 

Голосування:  «за»  - 6,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Богун Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

35. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Ващуку Б.А. 

Інформує: Кудиньчук К.Ю. – провідний спеціаліст  відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради (інформація додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Кудиньчук К.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Ващуку Борису Анатолійовичу в            

с. Пожарки у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,3000 га. 



Голосування:  «за»  - 6,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Богун Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

36. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Герасимчуку Б.О. 

Інформує: Кудиньчук К.Ю. – провідний спеціаліст  відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради (інформація додається). 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Кудиньчук К.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Герасимчуку Богдану Олександровичу в 

с. Оленівка у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,6000 га. 

Голосування:  «за»  - 6,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Алієва Л.Є.). 

 

СЛУХАЛИ: 

37. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Капітанюку В.Я. 

Інформує: Кудиньчук К.Ю. – провідний спеціаліст  відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради (інформація додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Кудиньчук К.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Капітанюку Віталію Ярославовичу в     

с. Михайлин у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,1000 га. 

Голосування:  «за»  - 6,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Алієва Л.Є.). 

 

СЛУХАЛИ: 

38. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Капітанюк Л.Р. 

Інформує: Кудиньчук К.Ю. – провідний спеціаліст  відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради (інформація додається). 

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

Карпюк Т.О., Патлашинський Р.Я., Федчук Ю.В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Кудиньчук К.Ю. взяти до відома. 



2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Капітанюк Лесі Романівні в                      

с. Михайлин у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,1000 га. 

Голосування:  «за»  - 6,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Алієва Л.Є.). 

 

СЛУХАЛИ: 

39. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Гавруку І.А. 

Інформує: Кудиньчук К.Ю. – провідний спеціаліст  відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради (інформація додається). 

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

Карпюк Т.О., Патлашинський Р.Я., Данилюк О.О., Богун Ю.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Кудиньчук К.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Гавруку Ігорю Адамовичу в с. Топільне 

у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 0,2000 га. 

Голосування:  «за»  - 6,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Алієва Л.Є.). 

 

СЛУХАЛИ: 

40. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Левченко Л.П. 

Інформує: Кудиньчук К.Ю. – провідний спеціаліст  відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради (інформація додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Кудиньчук К.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Левченко Людмилі Петрівні в с. Навіз у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 0,3000 га. 

Голосування:  «за»  - 6,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Алієва Л.Є.). 

 

СЛУХАЛИ: 

41. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Косухіній О.А. 



Інформує: Кудиньчук К.Ю. – провідний спеціаліст  відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради (інформація додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Кудиньчук К.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Косухіній Ользі Андріївні в с. Пожарки 

у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 0,3000 га. 

Голосування:  «за»  - 7,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

42. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Капрюку В.П. 

Інформує: Супрун А.А.– головний спеціаліст  відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради (інформація додається). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Поліщук В.А., Богун Ю.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради Супрун А.А. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Карпюку Вадиму Петровичу в                 

с. Єлизаветин у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,5300 га. 

Голосування:  «за»  - 7,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

43. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Якимуку С. П. 

Інформує: Супрун А.А.– головний спеціаліст  відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради (інформація додається). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Поліщук В.А., Данилюк О.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради Супрун А.А. взяти до відома. 

2. Внести зміни до даного проекту рішення міської ради, а саме: замінити  

термін оренди 1-49 років на 5 років. 

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення зі змінами на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Якимуку Сергію Павловичу в с. Рудня в 

оренду для городництва  терміном 5 років площею 0,6000 га. 

Голосування:  «за»  - 7,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 0. 

 

 



СЛУХАЛИ: 

44. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Клевець В.С. 

Інформує: Супрун А.А.– головний спеціаліст  відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради (інформація додається). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Данилюк О.О., Поліщук В.А., 

Алієва Л.Є., Федчук Ю.В., Шварцкоп В.В., Богун Ю.О, Патлашинський Р.Я., 

Карпюк Т.О 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради Супрун А.А. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні  та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Клевець Владиславу Сергійовичу в         

с. Єлизаветин у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд площею 0,1505 га. 

Голосування:  «за»  - 0,  «проти»  - 2 (Богун Ю.О., Карпюк Т.О.), «утримався» - 

5,  «не голосував» - 0. 

(дана рекомендація не прийнята). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Данилюк О.О., Поліщук В.А., 

Алієва Л.Є., Федчук Ю.В., Шварцкоп В.В., Богун Ю.О., Патлашинський Р.Я., 

Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію головного спеціаліста відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради Супрун А.А. взяти до відома. 

2. Винести дане питання на розгляд позачергової сесії міської ради без 

рекомендації комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки гр. Клевець В.С. у зв'язку з тим, що 

вирішили першочергово надавати земельні ділянки пільговим категоріям 

населення, а заявник - не відноситься до даної категорії населення. 

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

45. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Криволапчук А.І. 

Інформує: Супрун А.А.– головний спеціаліст  відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради, яка зазначила, що Криволапчук А.І. звернулася за 

наданням дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки, яка розташована за її будинком, але річ в тому, що заявниця 

зробила документацію на свій будинок на 0,15 га., а на город, яким вона 

користується, поки що документацію не виготовлено.  

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Данилюк О.О., Поліщук В.А., 

Алієва Л.Є., Федчук Ю.В., Шварцкоп В.В., Богун Ю.О., Патлашинський Р.Я., 

Карпюк Т.О. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради Супрун А.А. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Криволапчук Аллі Іванівні в                

смт Дубище у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,1800 га. 

Голосування:  «за»  - 0,  «проти»  - 6, «утримався» - 1 (Алієва Л.Є.),                  

«не голосував» - 0. 

(дана рекомендація не прийнята). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Данилюк О.О., Поліщук В.А., 

Алієва Л.Є., Федчук Ю.В., Шварцкоп В.В., Богун Ю.О., Патлашинський Р.Я., 

Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію головного спеціаліста відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради Супрун А.А. взяти до відома. 

2. Винести дане питання на розгляд позачергової сесії міської ради без 

рекомендації комісії щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Криволапчук Аллі Іванівні 

в смт Дубище у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,1800 га. 

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

46. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Макарчуку В.В. 

Інформує: Супрун А.А.– головний спеціаліст  відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради (інформація додається).  

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

Богун Ю.О., Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради Супрун А.А. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Макарчуку Віталію Володимировичу в 

с. Єлизаветин у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,3500 га. 

Голосування:  «за»  - 7,  «проти»  - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

47.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Столярчук Л.О. 

Інформує: Супрун А.А.– головний спеціаліст  відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради (інформація додається).  



В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Данилюк О.О., Поліщук В.А., 

Алієва Л.Є., Федчук Ю.В., Шварцкоп В.В., Богун Ю.О.  

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради Супрун А.А. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Столярчук Любові Олександрівні в         

с. Носачевичі у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 2,0000 га. 

Голосування:  «за»  - 0,  «проти»  - 7, «утримався» - 0,  «не голосував» - 0. 

(дана рекомендація не прийнята). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Данилюк О.О., Поліщук В.А., 

Алієва Л.Є., Федчук Ю.В., Шварцкоп В.В., Богун Ю.О., Патлашинський Р.Я., 

Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію головного спеціаліста відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради Супрун А.А. взяти до відома. 

2. Винести дане питання на розгляд позачергової сесії міської ради без 

рекомендації комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки гр. Столярчук Л.О. у зв'язку з тим, що 

вирішили першочергово надавати земельні ділянки пільговим категоріям 

населення, а заявниця - не відноситься до даної категорії населення. 

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

48. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Шило Н.О. 

Інформує: Вербицький М.Л. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

(інформація додається). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Поліщук В.А., Карпюк Т.О., 

Шварцкоп В.В., Богун Ю. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Вербицького М.Л. взяти до 

відома. 

2. Внести зміни до проекту рішення міської ради, а саме: площу земельної 

ділянки  до 1,9500 га. замінити до 0,5000 га. 

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення зі змінами на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Шило Наталії Олександрівні в                

с. Малинівка у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,5000 га. 

Голосування:  «за»  - 7,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - о  

 



СЛУХАЛИ: 

49. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Максимуку В.В. 

Інформує: Кудиньчук К.Ю. – провідний спеціаліст  відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради (інформація додається). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Данилюк О.О., Поліщук В.А., 

Алієва Л.Є., Федчук Ю.В., Шварцкоп В.В., Богун Ю.О., Патлашинський Р.Я., 

Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Кудиньчук К.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Максимуку Валерію Володимировичу в 

с. Топільне у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,6000 га. 

Голосування:  «за»  - 0,  «проти»  - 7,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 0. 

(дана рекомендація не прийнята). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Данилюк О.О., Поліщук В.А., 

Алієва Л.Є., Федчук Ю.В., Шварцкоп В.В., Богун Ю.О., Патлашинський Р.Я., 

Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Кудиньчук К.Ю. взяти до відома. 

2. Винести дане питання на розгляд позачергової сесії міської ради без 

рекомендації комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки гр Максимуку В.В. у зв'язку з тим, що 

рішенням Топільненської сільської ради вже наданий дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення даної земельної  ділянки. 

Голосування:  «за»  - 7,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

50. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Мартинюк Н.С. 

Інформує: Кудиньчук К.Ю. – провідний спеціаліст  відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради (інформація додається). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Данилюк О.О., Поліщук В.А., 

Алієва Л.Є., Федчук Ю.В., Шварцкоп В.В., Богун Ю.О., Патлашинський Р.Я., 

Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Кудиньчук К.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Мартинюк Надії Сергіївні в с. Духче у 



власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 1,0000 га. 

Голосування:  «за»  - 0,  «проти»  - 7,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 0. 

(дана рекомендація не прийнята). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Данилюк О.О., Поліщук В.А., 

Алієва Л.Є., Федчук Ю.В., Шварцкоп В.В., Богун Ю.О., Патлашинський Р.Я., 

Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Кудиньчук К.Ю. взяти до відома. 

2. Винести дане питання на розгляд позачергової сесії міської ради без 

рекомендації комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки гр  Мартинюк Н.С. у зв'язку з тим, що 

земельньна  ділянка виставлена на земельні торги. 

Голосування:  «за»  - 7,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

51. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Негодюку О.В. 

Інформує: Кудиньчук К.Ю. – провідний спеціаліст  відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради, яка зазначила, що до Рожищенської міської ради 

звернувся житель м.Луцька Негодюк О.В. стосовно надання дозвілу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в             

с. Сокіл у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 2,0000 га., однак, на даній земельній ділянці 

знаходяться людські городи. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Данилюк О.О., Поліщук В.А., 

Алієва Л.Є., Федчук Ю.В., Шварцкоп В.В., Богун Ю.О., Патлашинський Р.Я., 

Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Кудиньчук К.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Негодюку Олександру Васильовичу в    

с. Сокіл у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 2,0000 га. 

Голосування:  «за»  - 0,  «проти»  - 7,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 0. 

(дана рекомендація не прийнята). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Данилюк О.О., Поліщук В.А., 

Алієва Л.Є., Федчук Ю.В., Шварцкоп В.В., Богун Ю.О., Патлашинський Р.Я., 

Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Кудиньчук К.Ю. взяти до відома. 



2. Винести дане питання на розгляд позачергової сесії міської ради без 

рекомендації комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки Негодюку О.В. 

Голосування:  «за»  - 7,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

52. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Редчуку В.В. 

Інформує: Кудиньчук К.Ю. – провідний спеціаліст  відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради, яка зазначила, що до Рожищенської міської ради 

звернувся житель м.Луцька Редчук В.В. стосовно надання дозвілу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в             

с. Сокіл у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 2,0000 га., однак, дана земельна ділянка виставлена на 

земельні торги. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Данилюк О.О., Поліщук В.А., 

Алієва Л.Є., Федчук Ю.В., Шварцкоп В.В., Богун Ю.О., Патлашинський Р.Я., 

Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Кудиньчук К.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Редчуку Володимиру Володимировичу в    

с. Сокіл у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 2,0000 га. 

Голосування:  «за»  - 0,  «проти»  - 7,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 0. 

(дана рекомендація не прийнята). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Данилюк О.О., Поліщук В.А., 

Алієва Л.Є., Федчук Ю.В., Шварцкоп В.В., Богун Ю.О., Патлашинський Р.Я., 

Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Кудиньчук К.Ю. взяти до відома. 

2. Винести дане питання на розгляд позачергової сесії міської ради без 

рекомендації комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки Редчуку В.В. у зв'язку з тим, що 

земельньна  ділянка виставлена на земельні торги. 

Голосування:  «за»  - 7,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

53. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Бойчук Л.А. 

Інформує: Вербицький М.Л. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

(інформація додається). 



В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Поліщук В.А., Карпюк Т.О., 

Шварцкоп В.В., Богун Ю.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Вербицького М.Л. взяти до 

відома. 

2. Внести зміни до даного проекту рішення міської ради, а саме: термін оренди 

земельної ділянки 1-49 років замінити на 5 років. 

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення зі змінами на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл гр. Бойчук Людмилі Андріївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею до 0,6000 га в оренду терміном на 5  років для 

городництва, яка розташована в с. Берегове на території Рожищенської міської 

ради. 

Голосування:  «за»  - 7,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

54. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Бойчуку Ю.І. 

Інформує: Вербицький М.Л. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради, 

який зазначив, що до Рожищенської міської ради звернувся Бойчук Ю.І. 

стосовно надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею до 0,6000 га в оренду 

терміном на 5 років для городництва, яка розташована в с. Берегове, однак, на 

даній земельній ділянці знаходяться частково приватизовані людські городи і 

частково обробляється іншими  людьми без документів. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Данилюк О.О., Поліщук В.А., 

Алієва Л.Є., Федчук Ю.В., Шварцкоп В.В., Богун Ю.О., Патлашинський Р.Я., 

Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Вербицького М.Л. взяти до 

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл гр. Бойчуку Юрію Івановичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею до 0,6000 га в оренду терміном на 1-49 років для 

городництва, яка розташована в с. Берегове на території Рожищенської міської 

ради. 

Голосування:  «за»  - 0,  «проти»  - 7,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 0. 

(дана рекомендація не прийнята). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Данилюк О.О., Поліщук В.А., 

Алієва Л.Є., Федчук Ю.В., Шварцкоп В.В., Богун Ю.О., Патлашинський Р.Я., 

Карпюк Т.О. 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Вербицького М.Л. взяти до 

відома. 

2. Винести дане питання на розгляд позачергової сесії міської ради без 

рекомендації комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки Бойчуку Ю.І. 

Голосування:  «за»  - 7,  «проти»  - 7,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

55.  Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Ткачуку С.В. 

Інформує: Кудиньчук К.Ю. – провідний спеціаліст  відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради (інформація додається). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Поліщук В.А., Карпюк Т.О., 

Шварцкоп В.В., Богун Ю.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста  відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Кудиньчук К.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та відмовити гр. Ткачуку Сергію Вікторовичу в надані 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею до 1,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства у власність, яка розташована за межами населеного пункту            

с. Дмитрівка на території Рожищенської міської ради, в зв’язку з тим, що згідно 

до поданих графічних матеріалів, відведення земельної ділянки передбачається 

за рахунок частини земельної ділянки земель запасу комунальної власності 

(кадастровий номер 0724586900:02:002:0001 загальною площею 17.42 га, яка 

відповідно до рішення 6 сесії 8 скликання Рожищенської міської ради від 

26.03.2021 № 6/55 «Про визначення переліку земельних ділянок та/або прав на 

них, які виставляються на земельні торги на території Рожищенської міської 

ради» включена до переліку земельних ділянок, право оренди на які 

виставляються на земельні торги на території Рожищенської міської ради. 

Голосування:  «за»  - 7,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

56. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Лавренюк Л.О. 

Інформує: Вербицький М.Л. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

(інформація додається). 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Вербицького М.Л. взяти до 

відома. 



2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на 

позачерговому засіданні та відмовити гр. Лавренюк Любові Олексіївні в надані 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства у власність, яка розташована за межами населеного пункту                  

с. Мильськ на території Рожищенської міської ради, в зв’язку з тим, що згідно 

до поданих графічних матеріалів, відведення земельної ділянки передбачається 

за рахунок частини земельної ділянки земель запасу комунальної власності 

(кадастровий номер 0724584100:01:002:0900) загальною площею 31,5 га, яка 

відповідно до рішення 6 сесії 8 скликання Рожищенської міської ради              

від 26.03.2021 № 6/55  «Про визначення переліку земельних ділянок та/або прав 

на них, які виставляються на земельні торги на території Рожищенської міської 

ради» включена до переліку земельних ділянок, право оренди на які 

виставляються на земельні торги на території Рожищенської міської ради. 

Голосування:  «за»  - 7,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

57. Різне. 

57.1. Про заяву громадянина Подляшаника Василя Васильовича щодо 

організації та проведення земельних торгів щодо земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,30 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, яка розташована в м. Рожище. 

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

Рожищенської міської ради доповів щодо даного питання. 

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

Патлашинський Р.Я., Карпюк Т.О., Богун Ю.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології та відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

проаналізувати питання можливості виставлення земельної ділянки на торги та 

в разі необхідності підготувати необхідні проекти рішень міської ради. 

Голосування:  «за»  - 7,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 
57.2. Про заяву гр. Демчук М. В. щодо надання дозвілу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка розташована в м.Рожище,        

вул. Грушевського, 9 для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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

Рожищенської міської ради доповів щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С Шварцкоп В.В. 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Доповнити пункт 1 проекту рішення міської ради «Про надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

наступного змісту: 1) Гр. Демчук Марії Вікторівні, яка розташована в 

м.Рожище, вул. Грушевського, 9 для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у власність. 

Голосування:  «за»  - 7,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 0. 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                             А.С. Клімчук  

Секретар постійної комісії                                                         Ю.В. Федчук  
 


