
 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Протокол  
засідання постійної комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства та благоустрою, 

енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«13» грудня 2021 року     м.  Рожище                               № 13 

   14:30 

 

Присутні та запрошені: 

Голова постійної комісії: Максимюк О. М. 

Секретар постійної комісії: Артисюк А. Є 

Члени комісії: Кузава І. Б., Приходько С. В. 

 

Поліщук В. А. – голова Рожищенської міської ради; 

Поліщук В. О. – перший затупник міського голови Рожищенської міської ради; 

Зінгель Н. В. – секретар Рожищенської міської ради; 

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

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради; 

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

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської ради; 

Солодуха А. В. -  начальник юридичного відділу Рожищенської міської ради; 

Іщук О. В. – директор Рожищенського Підприємства ЖКГ; 

Редзій В. С. – директор комунального підприємства "Рожищенська 

багатопрофільна лікарня" Рожищенської міської ради. 

 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: Максимюк О. М. –  голова постійної комісії. 

2. Про погодження наміру комунальному підприємству «Рожищенська 

багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради щодо передачі в оренду 

через аукціон майна комунальної власності Рожищенської територіальної 

громади та включення його до Переліку першого типу. 

Інформує: Редзій В. С. – директор комунального підприємства 

"Рожищенська багатопрофільна лікарня" Рожищенської міської 

ради. 

3. Про прийняття безоплатно у комунальну власність Рожищенської 

територіальної громади житлового будинку для дитячого будинку сімейного 

типу по вул. Дорошенка, 5б в м. Рожище Луцького району Волинської області . 



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

комунального майна відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної  власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської 

міської ради. 

4. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

реконструкції крамниці-закусочної під індивідуальний житловий будинок по 

вул. Шевченка 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.    

5. Про надання дозволу на розроблення детального плану території виробничої 

забудови по вул. Гагаріна, 47 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.    

6. Про затвердження Програми «Благоустрій Рожищенської територіальної 

громади на 2022 рік». 

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

Рожищенської міської ради.    

7. Про затвердження Програми  розвитку водопровідно-каналізаційного 

господарства Підприємства житлово-комунального господарства 

Рожищенської міської ради та комунального підприємства «Дубищенське 

житлово-комунальне господарство» на 2022 рік. 

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

Рожищенської міської ради. 

8. Про затвердження Програми  розвитку систем теплопостачання 

Підприємства житлово-комунального господарства Рожищенської міської ради 

та комунального підприємства «Дубищенське житлово-комунальне 

господарство» на 2022 рік. 

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

Рожищенської міської ради.    

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

2022 року. 

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

10. Про звіт постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства та благоустрою, енергозбереження та транспорту, 

будівництва та архітектури Рожищенської міської ради. 

Інформує: Максимюк О. М. – голова постійної комісії. 

11. Різне. 
 

СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: голова постійної комісії Максимюк О. М. 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 



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

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про погодження наміру комунальному підприємству «Рожищенська 

багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради щодо передачі в оренду 

через аукціон майна комунальної власності Рожищенської територіальної 

громади та включення його до Переліку першого типу. 

Інформує: Редзій В. С. – директор комунального підприємства "Рожищенська 

багатопрофільна лікарня" Рожищенської міської ради, який повідомив, що 

даним проєктом рішення пропонується погодити намір комунальному 

підприємству «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської 

ради щодо передачі в оренду через аукціон майна комунальної власності 

Рожищенської територіальної громади, а саме: частини приміщення на 

першому поверсі трьохповерхової будівлі поліклініки, загальною площею 

20,00 кв.м, за адресою: м. Рожище, вул. Коте Шилокадзе, 19, та включити його 

до Переліку першого типу (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Редзія В. С. – директора комунального підприємства 

"Рожищенська багатопрофільна лікарня" Рожищенської міської ради взяти до 

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на 

черговому засіданні та погодити намір комунальному підприємству 

«Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради щодо 

передачі в оренду через аукціон майна комунальної власності Рожищенської 

територіальної громади та включення його до Переліку першого типу. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про прийняття безоплатно у комунальну власність Рожищенської 

територіальної громади житлового будинку для дитячого будинку сімейного 

типу по вул. Дорошенка, 5б в м. Рожище Луцького району Волинської області. 

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

майна відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства, благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, 

будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської ради, яка 

повідомила, що даним проєктом рішення пропонується прийняти безоплатно у 

комунальну власність Рожищенської територіальної громади житловий 

будинок для дитячого будинку сімейного типу по вул. Дорошенка, 5б в м. 

Рожище Луцького району Волинської області, загальною площею 242,3 кв.м, на 

загальну суму 4 821 166,17 грн., та передати його на баланс Рожищенського 

Підприємства ЖКГ (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Стороженко О. В. – головного спеціаліста з питань 

комунального майна відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної  власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради взяти до відома. 



2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на 

черговому засіданні та прийняти безоплатно у комунальну власність 

Рожищенської територіальної громади житловий будинок для дитячого 

будинку сімейного типу по вул. Дорошенка, 5б в м. Рожище Луцького району 

Волинської області, та передати його на баланс Рожищенського Підприємства 

ЖКГ. 

Голосування: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 1. 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

реконструкції крамниці-закусочної під індивідуальний житловий будинок по 

вул. Шевченка 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, який повідомив, що даним проєктом рішення пропонується затвердити 

детальний план території земельної ділянки для реконструкції крамниці-

закусочної під індивідуальний житловий будинок по вул. Шевченка в м. 

Рожище (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Кузавки В. Г – начальника відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на 

черговому засіданні та затвердити детальний план території земельної ділянки 

для реконструкції крамниці-закусочної під індивідуальний житловий будинок 

по вул. Шевченка в м. Рожище. 

Голосування: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 1. 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про надання дозволу на розроблення детального плану території виробничої 

забудови по вул. Гагаріна, 47 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, який повідомив, що даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл 

на розроблення детального плану території виробничої забудови по вул. 

Гагаріна, 47 в м. Рожище (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Кузавки В. Г – начальника відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на 

черговому засіданні та надати дозвіл на розроблення детального плану 

території виробничої забудови по вул. Гагаріна, 47 в м. Рожище. 

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



 

 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про затвердження Програми «Благоустрій Рожищенської територіальної 

громади на 2022 рік». 

Інформує: Поліщук В. О. – перший затупник міського голови Рожищенської 

міської ради, який повідомив, що даним проєктом рішення пропонується 

затвердити Програму «Благоустрій Рожищенської територіальної громади на 

2022 рік», що додається (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Поліщука В. О. – першого затупника міського голови 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та затвердити Програму «Благоустрій Рожищенської 

територіальної громади на 2022 рік». 

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

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про затвердження Програми  розвитку водопровідно-каналізаційного 

господарства Підприємства житлово-комунального господарства 

Рожищенської міської ради та комунального підприємства «Дубищенське 

житлово-комунальне господарство» на 2022 рік. 

Інформує: Поліщук В. О. – перший затупник міського голови Рожищенської 

міської ради, який повідомив, що даним проєктом рішення пропонується 

затвердити Програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства 

Підприємства житлово-комунального господарства Рожищенської міської ради 

та комунального підприємства «Дубищенське житлово-комунальне 

господарство» на 2022 рік, що додається (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Поліщука В. О. – першого затупника міського голови 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та затвердити Програму  розвитку водопровідно-

каналізаційного господарства Підприємства житлово-комунального 

господарства Рожищенської міської ради та комунального підприємства 

«Дубищенське житлово-комунальне господарство» на 2022 рік. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про затвердження Програми розвитку систем теплопостачання 

Підприємства житлово-комунального господарства Рожищенської міської ради 

та комунального підприємства «Дубищенське житлово-комунальне 

господарство» на 2022 рік. 

Інформує: Поліщук В. О. – перший затупник міського голови Рожищенської 

міської ради, який повідомив, що даним проєктом рішення пропонується 

затвердити Програму розвитку систем теплопостачання Підприємства житлово-

комунального господарства Рожищенської міської ради та комунального 



підприємства «Дубищенське житлово-комунальне господарство» на 2022 рік, 

що додається (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Поліщука В. О. – першого затупника міського голови 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та затвердити Програму розвитку систем теплопостачання 

Підприємства житлово-комунального господарства Рожищенської міської ради 

та комунального підприємства «Дубищенське житлово-комунальне 

господарство» на 2022 рік. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

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

2022 року. 

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

повідомила, що даним проєктом рішення пропонується затвердити план 

роботи Рожищенської міської ради на І півріччя 2022 року, що додається 

(проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Зінгель Н. В. – секретаря Рожищенської міської ради взяти до 

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та затвердити план роботи Рожищенської міської ради на І 

півріччя 2022 року. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про звіт постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства та благоустрою, енергозбереження та транспорту, 

будівництва та архітектури Рожищенської міської ради. 

Інформує: Максимюк О. М. – голова постійної комісії, яка зачитала присутнім 

звіт про роботу постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства та благоустрою, енергозбереження та транспорту, 

будівництва та архітектури Рожищенської міської ради, що додається (проєкт 

рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Максимюк О. М. – голови постійної комісії та звіт про роботу 

постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства та благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та 

архітектури Рожищенської міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 
11. Різне. 

11.1. Про виключення об’єкта оренди з Переліку першого типу.  



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

майна відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства, благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, 

будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської ради, яка 

повідомила, що Рожищенська міська рада оголошувала аукціон на передачу в 

оренду нежитлового приміщення площею 229,7 кв.м., що розташоване за 

адресою: м.Рожище, вул.Незалежності,5. 

28 листопада 2021 року оператором електронного майданчика було 

сформовано протокол електронного аукціону, в якому зазначено, що у зв’язку з 

відсутністю учасників, аукціон не відбувся. Відповідно до ч.11 ст.13 Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна», у разі якщо об’єкт 

не було передано в оренду за результатами аукціону, протягом 5 робочих днів з 

дати формування протоколу про визнання аукціону таким, що не відбувся, 

публікується оголошення про проведення аукціону із зниженням стартової 

орендної плати на 50 %. Враховуючи такі норми Закону, було повторно 

оголошено аукціон  03.12.2021 року із зниженням стартової орендної плати 

(3009,55 грн). Дата проведення аукціону 24.12.2021 р. Відповідно до ч.13 ст.13 

ЗУ «Про оренду державного та комунального майна», у разі якщо об’єкт не 

передано в оренду в порядку ч.11 ст.13 Закону, протягом 5 робочих днів з дати 

формування протоколу про визнання аукціону таким, що не відбувся, 

публікується оголошення про проведення аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати. Стартова орендна плата для такого 

аукціону встановлюється згідно з ч.11 ст.13 Закону (50%). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Стороженко О. В. – головного спеціаліста з питань 

комунального майна відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної  власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради взяти до відома. 

2. У разі, якщо нежитлове приміщення площею 229,7 кв.м., що розташоване за 

адресою: м.Рожище, вул.Незалежності,5 не буде передано в оренду за 

результатами повторного аукціону 24.12.2021 року, не застосовувати ч.13 ст.13 

ЗУ «Про оренду державного та комунального майна», не оголошувати аукціону 

за методом покрокового зниження стартової орендної плати та рекомендувати 

сесії міської ради на черговому засіданні розглянути питання про виключення з 

Переліку першого типу приміщення площею 229,7 кв.м., що розташоване за 

адресою: м.Рожище, вул.Незалежності,5. 

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

 

 

Голова постійної комісії                            Максимюк О. М. 

 

Секретар постійної комісії                                                    Артисюк А. Є. 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«13»грудня 2021 року м. Рожище                             № 13/1 

 

Про порядок денний засідання 

постійної комісії 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 

Максимюк О. М., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

 

 

Голова постійної комісії                                О. М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«13»грудня 2021 року м. Рожище                             № 13/2 

 

Про погодження наміру комунальному 

підприємству «Рожищенська багатопрофільна 

лікарня» Рожищенської міської ради щодо 

передачі в оренду через аукціон майна 

комунальної власності Рожищенської 

територіальної громади та включення його до 

Переліку першого типу 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Редзія В. С. – директора 

комунального підприємства "Рожищенська багатопрофільна лікарня" 

Рожищенської міської ради, постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію Редзія В. С. – директора комунального підприємства 

"Рожищенська багатопрофільна лікарня" Рожищенської міської ради взяти до 

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на 

черговому засіданні та погодити намір комунальному підприємству 

«Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради щодо 

передачі в оренду через аукціон майна комунальної власності Рожищенської 

територіальної громади та включення його до Переліку першого типу. 

 

 

Голова постійної комісії                                О. М. Максимюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«13»грудня 2021 року м. Рожище                             № 13/3 

 

Про прийняття безоплатно у комунальну 

власність Рожищенської територіальної 

громади житлового будинку для дитячого 

будинку сімейного типу по вул. Дорошенка, 

5б в м. Рожище Луцького району Волинської 

області 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Стороженко О. В. – головного 

спеціаліста з питань комунального майна відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної  власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради, постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію Стороженко О. В. – головного спеціаліста з питань 

комунального майна відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної  власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на 

черговому засіданні та прийняти безоплатно у комунальну власність 

Рожищенської територіальної громади житловий будинок для дитячого 

будинку сімейного типу по вул. Дорошенка, 5б в м. Рожище Луцького району 

Волинської області, та передати його на баланс Рожищенського Підприємства 

ЖКГ. 

 

 

 

Голова постійної комісії                                О. М. Максимюк  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«13»грудня 2021 року м. Рожище                             № 13/4 

 

Про затвердження детального плану території 

земельної ділянки для реконструкції 

крамниці-закусочної під індивідуальний 

житловий будинок по вул. Шевченка в м. 

Рожище 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Кузавки В. Г – начальника 

відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської  ради, постійна комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію Кузавки В. Г – начальника відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на 

черговому засіданні та затвердити детальний план території земельної ділянки 

для реконструкції крамниці-закусочної під індивідуальний житловий будинок 

по вул. Шевченка в м. Рожище.  

 

 

Голова постійної комісії                                О. М. Максимюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«13»грудня 2021 року м. Рожище                          № 13/5 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території виробничої 

забудови по вул. Гагаріна, 47 в м. Рожище 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Кузавки В. Г – начальника 

відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської  ради, постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію Кузавки В. Г – начальника відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на 

черговому засіданні та надати дозвіл на розроблення детального плану 

території виробничої забудови по вул. Гагаріна, 47 в м. Рожище. 

 

 

Голова постійної комісії                                О. М. Максимюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«13»грудня 2021 року м. Рожище                          № 13/6 

 

Про затвердження Програми «Благоустрій 

Рожищенської територіальної громади на 

2022 рік» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поліщука В. О. – першого 

затупника міського голови Рожищенської міської ради, постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію Поліщука В. О. – першого затупника міського голови 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та затвердити Програму «Благоустрій Рожищенської 

територіальної громади на 2022 рік». 

 

 

Голова постійної комісії                                О. М. Максимюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«13»грудня 2021 року м. Рожище                          № 13/7 

 

Про затвердження Програми  розвитку 

водопровідно-каналізаційного господарства 

Підприємства житлово-комунального 

господарства Рожищенської міської ради та 

комунального підприємства «Дубищенське 

житлово-комунальне господарство» на 2022 

рік 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поліщука В. О. – першого 

затупника міського голови Рожищенської міської ради, постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію Поліщука В. О. – першого затупника міського голови 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та затвердити Програму  розвитку водопровідно-

каналізаційного господарства Підприємства житлово-комунального 

господарства Рожищенської міської ради та комунального підприємства 

«Дубищенське житлово-комунальне господарство» на 2022 рік. 

 

 

Голова постійної комісії                                О. М. Максимюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
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Про затвердження Програми розвитку систем 

теплопостачання Підприємства житлово-

комунального господарства Рожищенської 

міської ради та комунального підприємства 

«Дубищенське житлово-комунальне 

господарство» на 2022 рік 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поліщука В. О. – першого 

затупника міського голови Рожищенської міської ради, постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію Поліщука В. О. – першого затупника міського голови 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та затвердити Програму розвитку систем теплопостачання 

Підприємства житлово-комунального господарства Рожищенської міської ради 

та комунального підприємства «Дубищенське житлово-комунальне 

господарство» на 2022 рік. 

 

 

Голова постійної комісії                                О. М. Максимюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
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Про затвердження плану роботи 

Рожищенської міської ради на І півріччя 2022 

року 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Зінгель Н. В. – секретаря 

Рожищенської міської ради, постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію Зінгель Н. В. – секретаря Рожищенської міської ради взяти до 

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та затвердити план роботи Рожищенської міської ради на І 

півріччя 2022 року. 

 

 

Голова постійної комісії                                О. М. Максимюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
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Про звіт постійної комісії з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, 

будівництва та архітектури Рожищенської міської 

ради 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Максимюк О. М. – голови 

постійної комісії, постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію Максимюк О. М. – голови постійної комісії та звіт про роботу 

постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства та благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та 

архітектури Рожищенської міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні. 

 

 

Голова постійної комісії                                О. М. Максимюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
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Різне.  

Про виключення об’єкта оренди  

з Переліку першого типу. 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Стороженко О. В. – головного 

спеціаліста з питань комунального майна відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної  власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради, постійна комісія  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію Стороженко О. В. – головного спеціаліста з питань 

комунального майна відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної  власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради взяти до відома. 

2. У разі, якщо нежитлове приміщення площею 229,7 кв.м., що розташоване за 

адресою: м.Рожище, вул.Незалежності,5 не буде передано в оренду за 

результатами повторного аукціону 24.12.2021 року, не застосовувати ч.13 ст.13 

ЗУ «Про оренду державного та комунального майна», не оголошувати аукціону 

за методом покрокового зниження стартової орендної плати та рекомендувати 

сесії міської ради на черговому засіданні розглянути питання про виключення з 

Переліку першого типу приміщення площею 229,7 кв.м., що розташоване за 

адресою: м.Рожище, вул.Незалежності,5. 

 

 

Голова постійної комісії                                О. М. Максимюк  

 


