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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. 

 

Вавринюк О.Л. – провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради;                                         

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

земельних відносин Рожищенської міської ради; 

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

ради; 

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

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

Луків, Крижівка, Незвір; 

Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради; 

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

Рожищенської міської ради; 

Лук’янчук В.П. – староста сіл Переспа, Богушівська Мар’янівка, Забара, 

Линівка, Малинівка, Мирославка, Трилісці, Тихотин, Бортяхівка, Літогоща, 

Іванівка, Корсині, Мильськ, Берегове; 

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

органів міської ради; 

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

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

«Батьківщина»; 

Кузавка В.Г.  – начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради; 



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

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

Філіпчук Л.М. – староста селища Дубище, сіл Рудня, Валер`янівка, Ольганівка; 

Шняк В. – настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці м. Рожище; 

Заявник – Чепурко Л.М., представник заявника Іщука О.В – Іщук Л. 

 

 

Порядок денний засідання: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

2. Про надання дозволу на розроблення  детального плану  території земельної 

ділянки для будівництва індивідуального житлового будинку з господарськими 

будівлями та спорудами по вул. Драгоманова, 10-А в м. Рожище. 

Інформує: Кузавка В.Г.  – начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської  ради. 

3. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для будівництва храму та церковних споруд по вул. Ковельська в с. 

Переспа. 

Інформує: Кузавка В.Г.  – начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської  ради. 

4. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Чепурко Л.М. 

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

5. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Іщуку О.В. 

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

6. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

передачу земельних ділянок у власність. 

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

7. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

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

передачу земельних ділянок у власність. 

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

8. 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. 



9. 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. 

10. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, зміну цільового призначення земельних ділянок. 

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

11. Про розірвання договорів оренди землі 

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

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

ділянок. 

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

13. 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. 

14. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай). 

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

15. Про внесення змін у рішення виконавчого комітету Рожищенської міської 

ради щодо уточнення площ земельних ділянок. 

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

16. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки ОСББ «РОЖИЩЕ-ГАГАРІНА 20». 

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

17. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки ОСББ «РОЖИЩЕ-НЕЗАЛЕЖНОСТІ 22». 

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

18. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО». 

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

19. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО». 

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

20. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Ткачук С.І.. 

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

21. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Кучмуку І.Є. 

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

22. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Степанюку А.В. 

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



23. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Юрчук Г.Ю. 

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

24. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Олійнику Ю.М. 

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

25. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Власюк М.М. 

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

26. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Герасимчуку О.Г. 

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

27. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Закреві С.Є. 

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

28. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Лукашук О.І. 

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

29. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Ляшук М.С. 

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

30. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Кравченко Н. І. 

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

31. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Салюк Ж. М. 

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

32. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Бак Г.І. 

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

33. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Середі А.А. 

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

34. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Дацюку М.М. 

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

35. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Іщуку О.М. 

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

36. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Радчука В.В. 

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

37. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Шепелюк В.В. 

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



38. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Гнатюку В.В. 

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

39. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Кісь Т.А. 

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

40. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Токарчук Ю.О. 

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

41. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Конашук Г.М. 

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

42. 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. 

43. 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. 

44. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Васильєвій О.В. 

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

45. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок гр. Орлюк Н.С. 

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

46. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Книш І.В. 

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

47. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Шевчуку П.В. 

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

48. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Гонтар Ю.Ю. 

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

49. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Дмитруку І.В. 

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

50. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Дудик К.П. 

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

51. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Величко Л.С. 

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

52. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. гр. Бринзі О.М. 



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

53. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Панасюку В.В. 

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

54. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Деркач Л.В. 

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

55. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Романюк І.В. 

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

56. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Роюку Г.Л. 

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

57. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Редчуку О.Ф. 

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

58. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Приймачок Г.О. 

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

59. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Панасюку В.В. 

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

60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, відмову у наданні земельної ділянки в оренду гр. Бондарук М.Г. 

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

61. Про затвердження Статуту Рожищенської територіальної громади. 

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

діяльності виконавчих органів міської ради.                                           

62. 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.  

63. 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. 

64. Різне.        

 
 

СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: Клімчук А.С. - голова постійної комісії проінформувала що 

присутні заявники та представники заявників та запропонувала розглянути 

питання під № 59, 60, 19, 22 відразу після порядку денного засідання комісії. 



Також виправити технічну помилку у питаннях під № 50,51,52,53,54,55,56,57, а 

саме: слово «відмову» замінити на «надання». 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити порядок денний постійної комісії із запропонованими змінами. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про надання дозволу на розроблення  детального плану  території земельної 

ділянки для будівництва індивідуального житлового будинку з господарськими 

будівлями та спорудами по вул. Драгоманова, 10-А в м. Рожище. 

Інформує: Кузавка В.Г.  – начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської  ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення  детального плану  території земельної ділянки для будівництва 

індивідуального житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами 

по вул. Драгоманова, 10-А в м. Рожище. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для будівництва храму та церковних споруд по вул. Ковельська в с. 

Переспа. 

Інформує: Кузавка В.Г.  – начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської  ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення детального плану території земельної ділянки для будівництва 

храму та церковних споруд по вул. Ковельська в с. Переспа. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

4. 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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Чепурко Л.М. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 2, «не голосував» - 0. 

 



СЛУХАЛИ: 

5. 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, який проінформував, що звернувся гр. Іщук О.В., 

який проживає в м. Рожище по вул. Молодіжна 19а щодо надання дозволу на 

складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею до 

0,1000га по вул. Молодіжна за житловим будинком,  який перебуває у його 

власності. Цей масив ми залучали попередньо під резерв можливо в 

майбутньому під житлову забудову. Жоден город не передавався в приватну 

власність. 

В обговоренні взяли участь: Алієва Л.Є., Клімчук А.С., Шварцкоп В.В. 

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 черговому 

засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Іщуку О.В. 

Голосування:  «за»  - 0,  «проти»  - 4, «утримався» - 1,  «не голосував» - 1. 

(дана рекомендація не прийнята). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Іщук Л., Шварцкоп В.В.,     

Поліщук В.А. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. 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 О.В. у зв'язку з тим, що вирішили 

залишити цей масив в резерві з можливістю в подальшому використати під 

житлові забудови. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

передачу земельних ділянок у власність. 

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

Рожищенської міської  ради.  

Вербицький М.Л. - головний спеціаліст з питань землевпорядкування 

відділу земельних відносин Рожищенської міської  ради запропонував 

додати в дотаток громадянина Колачик Р.В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 



2. Рекомендувати даний проект рішення зі змінами винести на розгляд сесії та 

затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки, передачу 

земельних ділянок у власність. 

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

А.С. не брала участі у розгляді питання на голосуванні так як заявила про 

конфлікт інтересів). 

 

СЛУХАЛИ: 

7. 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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та затвердити 

технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), передачу земельних ділянок у 

власність. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

8. 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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та затвердити 

технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), виділення земельної ділянки 

власнику земельної частки (паю).  

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

 

СЛУХАЛИ: 

9. 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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та затвердити 

технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), надання земельних ділянок в оренду.  

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

 

СЛУХАЛИ: 



10. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, зміну цільового призначення земельних ділянок. 

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

Рожищенської міської  ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та затверджити 

проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зміну цільового 

призначення земельних ділянок. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

11. Про розірвання договорів оренди землі.   

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

міської  ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та розірвати 

договора оренди землі.   

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

 

СЛУХАЛИ: 

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

ділянок. 

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

Рожищенської міської  ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та погодити 

звіти про експертну грошову оцінку та продаж земельних ділянок. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

13. 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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

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). 

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

 

СЛУХАЛИ: 



14. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай). 

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

Рожищенської міської  ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

сертифікатів на право на земельну частку (пай). 

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

 

СЛУХАЛИ: 

15. 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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та внесети зміни 

у рішення виконавчого комітету Рожищенської міської ради щодо уточнення 

площ земельних ділянок. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

16. 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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСББ 

«РОЖИЩЕ-ГАГАРІНА 20». 

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

 

СЛУХАЛИ: 

17. 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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСББ 

«РОЖИЩЕ-НЕЗАЛЕЖНОСТІ 22». 

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

 

СЛУХАЛИ: 



18. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО». 

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

Рожищенської міської  ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПрАТ 

«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО». 

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

 

СЛУХАЛИ: 

19. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО». 

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

Рожищенської міської  ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок ПрАТ 

«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО». 

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

 

СЛУХАЛИ: 

20. 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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Ткачук С.І.. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

21. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Кучмуку І.Є. 

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

Рожищенської міської ради, який проінформував, що звернувся гр. Кучмук І.Є., 

який проживає в м. Рожище по вул. Привокзальна, 36 щодо надання дозволу на 

складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м. 

Рожище у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,0100га.  

В обговоренні взяли участь: Шварцкоп В.В., Алієва А.Є., Кучмук І.Є.   

ВИРІШИЛИ:  

1. Перенести розгляд даного питання на завершення комісії, так як виникла 

потреба виїхати на місцевість, для більш детального ознайомлення з ситуацією. 

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



 

2. Оглянувши дану територію, вирішили рекомендувати сесії міської ради 

розглянути проект рішення на черговому засіданні та надати дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Кучмуку Ігорю Євгеновичу в м. Рожище у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею до 0,0100га. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 1 (Богун Ю.О.), «не 

голосував» - 2. 

 

СЛУХАЛИ: 

22. 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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Степанюку А.В. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

23. 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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Юрчук Г.Ю. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 1, «не голосував» - 2. 

 

СЛУХАЛИ: 

24. 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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Олійнику Ю.М. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

25. 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, який проінформував, що звернулась гр. Власюк 

М.М., яка проживає в м. Рожище по вул. Шевченка 151 щодо надання дозволу 

на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 0,1000 га. Це город, яким  користується заявниця, є викопіювання. 

Але цей город знаходиться знову ж таки як ми розглядали це і вулиця 

Молодіжна. Ці всі городи, масиви не передавали у приватну власність. Якщо 

люди звертаються, то рекомендуємо звернутись про надання городу в оренду. 

В обговоренні взяли участь: Алієва Л.Є., Клімчук А.С., Федчук Ю.В.,  

Карпюк Т.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 черговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Власюк Марії Микитівні в м. Рожище у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею до 

0,1000га. 

Голосування:  «за»  - 1 (Клімчук А.С.),  «проти»  - 0, «утримався» - 4,  «не 

голосував» - 2 . 

(дана рекомендація не прийнята). 

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

ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Винести дане питання на розгляд чергової сесії міської ради без рекомендації 

комісії щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Власюк М.М. 

3. Рекомендувати відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати відповідь заявникові щодо можливості звернення із клопотанням про 

надання городу в оренду. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

26. 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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Герасимчуку О.Г. 

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

 

СЛУХАЛИ: 



27. 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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Закреві С.Є. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

28. 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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Лукашук О.І. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

29. 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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Ляшук М.С. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

30. 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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Кравченко Н. І. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

31. 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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Салюк Ж.М. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

32. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Бак Г.І. 

          Інформує: Супрун А.А. - головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради, 

яка проінформувала, що звернулась гр. Бак Г.І., жителька смт. Дубище щодо 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Єлизаветин у власність для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд площею 

0,1508 га. 

В обговоренні взяли участь: Алієва Л.Є., Клімчук А.С., Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Супрун А.А. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на черговому 

засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Бак Г.І. 

Голосування:  «за»  - 0,  «проти»  - 4, «утримався» - 1,  «не голосував» - 2. 

(дана рекомендація не прийнята). 

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

Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Супрун А.А. взяти до відома. 

2. 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 Г.І, в зв’язку з тим, що даний масив 

планується зарезервувати для учасників бойових дій. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

33. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Середі А.А. 

 Інформує: Супрун А.А. - головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради, 

яка проінформувала, що звернулась гр. Середа А.А. щодо надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в с. 



Єлизаветин у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд площею 0,1505 га. 

В обговоренні взяли участь: Алієва Л.Є., Клімчук А.С., Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Супрун А.А. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на черговому 

засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Середі А.А. 

Голосування:  «за»  - 0,  «проти»  - 4, «утримався» - 1,  «не голосував» - 2. 

(дана рекомендація не прийнята). 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Супрун А.А. взяти до відома. 

2. 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 А.А., в зв’язку з тим, що даний масив 

зарезервований для учасників бойових дій. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

34. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Дацюку М.М. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Дацюку М.М. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

35. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Іщуку О.М. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Іщуку О.М. 

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

 

СЛУХАЛИ: 



36. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Радчука В.В. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Радчука В.В. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 3. 

 

СЛУХАЛИ: 

37. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Шепелюк В.В. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Шепелюк В.В. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 3. 

 

СЛУХАЛИ: 

38. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Гнатюку В.В. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Гнатюку В.В. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 3. 

 

СЛУХАЛИ: 

39. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Кісь Т.А. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Кісь Т.А. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 3. 



 

СЛУХАЛИ: 

40. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Токарчук Ю.О. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Токарчук Ю.О. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

41. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Конашук Г.М. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Конашук Г.М. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 3. 

 

СЛУХАЛИ: 

42. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) Рожищенській міській раді. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

міській раді. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 3. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради. 



ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) фізичній особі – 

підприємцю Мачушинець С.Ю. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 3. 

 

СЛУХАЛИ: 

44. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Васильєвій О.В. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради, 

який проінформував, що звернулась гр. Васильєва О.В. щодо надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в с. 

Малинівка у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,6000 га.  

В обговоренні взяли участь: Алієва Л.Є., Клімчук А.С., Карпюк Т.О., Богун 

Ю.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 черговому 

засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Васильєвій О.В. 

Голосування:  «за»  - 0,  «проти»  - 4, «утримався» - 1,  «не голосував» - 2. 

(дана рекомендація не прийнята). 

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

Федчук Ю.В. 

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 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. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

45. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок гр. Орлюк Н.С. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради, 

який проінформував, що звернулась гр. Орлюк Н.С. щодо надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 



власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею до 0,8000 га. 

В обговоренні взяли участь: Алієва Л.Є., Клімчук А.С., Карпюк Т.О., Богун 

Ю.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 черговому 

засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок гр. Орлюк Н.С. 

Голосування:  «за»  - 0,  «проти»  - 4, «утримався» - 1,  «не голосував» - 2. 

(дана рекомендація не прийнята). 

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

Федчук Ю.В. 

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 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 звертається заявник, використовується як громадське пасовище. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

46. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Книш І.В. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради, 

який проінформував, що звернулась гр. Книш І.В. щодо надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

загальною площею до 2,0000 га. 

В обговоренні взяли участь: Алієва Л.Є., Клімчук А.С., Карпюк Т.О., Богун 

Ю.О., Федчук Ю.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 черговому 

засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Книш І.В. 

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

(дана рекомендація не прийнята). 

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

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

 

СЛУХАЛИ: 

47. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Шевчуку П.В. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради, 

який проінформував, що звернувся гр. Шевчук П.В. щодо надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 2,0000 га. 

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

засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Шевчуку П.В. 

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

(дана рекомендація не прийнята). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С. 

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 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 земельних ділянок обробляється 

іншими людьми. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

48. 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. 



ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Гонтар Ю.Ю. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

49 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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Дмитруку І.В. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

50. 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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Дудик К.П. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

51. 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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Величко Л.С. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

52. 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. 

ВИРІШИЛИ: 



Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Бринзі О.М. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

53. 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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Панасюку В.В. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

54. 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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Деркач Л.В. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

55. 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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Романюк І.В. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

56. 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. 

ВИРІШИЛИ: 



Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Роюку Г.Л. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

57. 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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Редчуку О.Ф. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

58. 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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та надати дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. 

Приймачок Г.О. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

59. 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. 

ВИРІШИЛИ: 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Панасюку В.В. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, відмову у наданні земельної ділянки в оренду гр. Бондарук М.Г. 

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

Рожищенської міської  ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти дане питання на довивчення.  

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

 



СЛУХАЛИ: 

61. Про затвердження Статуту Рожищенської територіальної громади. 

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

діяльності виконавчих органів Рожищенської міської  ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та затвердити 

Статут Рожищенської територіальної громади. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

62. 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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та затвердити 

Порядок проведення громадського обговорення (громадських слухань) 

кандидатури старости у Рожищенській територіальній громаді. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

63. 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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати даний проект рішення винести на розгляд сесії та продовжити 

термін дії договору оренди землі ТзОВ «ВУДЛЕНД УКРАЇНА» по вул. 

Промислова, 15 в м. Рожище. 

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

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                             А.С. Клімчук  

Секретар постійної комісії                                                         Ю.В. Федчук  
 


