
 
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 
 

«18» листопада 2021 року     м.  Рожище                               № 15 
   09:00 год. 

 

Присутні та запрошені: 

Голова постійної комісії: Клімчук А. С. 

заступник голови постійної комісії – Алієва Л. Є. 

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

 

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

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

органів Рожищенської міської ради; 

Зінгель Н. В. – секретар Рожищенської міської ради; 

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

ради; 

Вавринюк О. Л. – провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради; 

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

земельних відносин Рожищенської міської ради;  

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

земельних відносин Рожищенської міської ради; 

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

земельних відносин Рожищенської міської ради; 

Кудиньчук К. Ю. – провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради; 

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

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради; 

Денисюк Ю. В. – діловод загального відділу Рожищенської міської ради; 

Карась А. О. – провідний спеціаліст з інформаційної діяльності та зв’язків з 

громадськістю загального відділу Рожищенської міської ради; 

Солодуха А. - начальник юридичного відділу Рожищенської міської ради; 



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

Рожищенської міської ради; 

Філіпчук Л. М. - староста Дубищенського старостинського округу;  

Забожчук Л. І. - староста Носачевичівського старостинського  округу; 

Мазелюк А. Ю. - староста Рудко-Козинського старостинського  округу; 

Кисіль Д. В. – староста Топільненського старостинського  округу; 

Сасовський О. В. – староста Сокільського старостинського  округу;  

Лук’янчук В. П. – староста Переспівського старостинського  округу; 

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

«Батьківщина»; 

Гаврук О. С. - представник громадськості. 

 

Порядок денний засідання: 
 

1. Про обрання секретаря 15-го засідання постійної комісії. 

Інформує: Клімчук А. С. –  заступник голови постійної комісії. 

2. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

3. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, передачу земельних ділянок у власність. 

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

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельних ділянок в оренду. 

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

8. 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. 

9. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок гр. Андросюку В. М. 

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

10. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Барвінській В. В. 

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



11. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Бородіну О. О. 

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

      12. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок гр. Демковій Г. П. 

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

12. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок гр. Мазун Л. В. 

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

13. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок гр. Павлюк О. Є. 

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

14. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Романюк Т. Ю. 

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

15. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Кулаку Ю. А. 

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

16. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Бречко І. Ю. 

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

17. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Бубнюк А. А. 

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

18. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Галюк С. В. 

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

19. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Демчук О. М. 

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

20. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Катеринюк О. М. 

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

21. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Ляшук Г. О. 

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

22. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Трофімчуку В. А. 

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

23. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних  ділянок гр. Харченко В. Д. 

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

24. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Іщуку Р. В. 

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



25. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Карпюк Л. П. 

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

26. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Симончуку С. Г. 

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

27. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Марфутіну С. О. 

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

28. Про надання дозволу розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо поділу земельних ділянок. 

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

29. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних  ділянок гр. Сиротюк В. І. 

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

30. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Щеборуку Р. М.  

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

31. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ПрАТ «Київстар». 

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

32. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок гр. Гаманюку Р. Г. 

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

33. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Перфун С. М. 

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

34. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Слюсарю А. В. 

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

35. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Мазелюку П. О. 

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

36. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Савчуку М. В. 

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

37. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Демкову В. О. 

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

38. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Дишко М. А. 

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

39. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Карпук І. А. 

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



40. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок гр. Ковальчуку С. Ю. 

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

41. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Коновалову А. Л. 

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

42. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Боярин Т. А. 

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

43. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Брилевському А. Г. 

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

44. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Гурин Н. Д. 

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

45. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Носку В. В. 

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

46. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Скрипчуку М. Л. 

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

47. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Федоруку В. В. 

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

48. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Фірчук Л. С. 

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

49. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Сасовському М. М. 

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

50. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Богайчуку О. О. 

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

51. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних  ділянок гр. Виннічуку В. М. 

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

52. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Грицюк Ю. Г. 

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

53. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Климюку В. М. 

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

54. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок гр. Климюк Л. С. 

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



55. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Левчуку І. А. 

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

56. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Максімову Ю. І. 

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

57. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Марчук С. А. 

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

58. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок гр. Савчуку А. О. 

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

59. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних  ділянок гр. Ткачуку М. В. 

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

60. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних  ділянок гр. Хом’яку Р. П. 

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

61. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Чуньовій Н. М. 

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

62. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Шарабурі М. В. 

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

63. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Шломіну Є. В. 

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

64. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Богайчук Н. П. 

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

65. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних  ділянок гр. Савчук А. М. 

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

66. Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Рожищенській міській раді. 

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

67. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних  ділянок гр. Хомік О. С.  

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

68. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Прокопенко Л. Я. 

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

69. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Гнатюку І.В.  

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



70. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Луговському П. О. 

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

71.  Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Вольській Т. С. 

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

72. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Пархомчук М. Ф. 

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

73. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Козачук О. П. 

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

74. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Михалюку Ю. А. 

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

75. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок ДП «СЛАП «РОЖИЩЕАГРОЛІС». 

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

76. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки. 

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

77. Про припинення права постійного користування земельними 

ділянками. 

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

78. Про внесення змін до рішення сесії Рожищенської міської ради від 

05.10.2021 року    № 11/41 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Кравченко Н.І.». 

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

79. Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки, передачі земельної ділянки у власність гр. Артишук К. В. 

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

80. Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки, передачі земельної ділянки у власність гр. Євстурову Е. Р. 

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

81. Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки, передачі земельної ділянки у власність гр. Євстурову М. Р. 

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

82. Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки, передачі земельної ділянки у власність гр. Євстурову О. Р. 

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

83. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Конашуку А. В. 

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

84. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Кузубу Д. О. 



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

85. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Кузуб І. П. 

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

86. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Новосад Н. С. 

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

87. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Новосаду О. В. 

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

88. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Ройчук О. В. 

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

89. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Боярчук К. П. 

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

90. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Ройчук О. Л. 

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

91. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Радчук А. О. 

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

92. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Грисюк Н. В. 

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

93. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Карпуку А. П. 

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

94. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Ходзінському А. М. 

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

95. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Бойчуку С. О. 

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

96. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Василюк Г. М. 

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

97. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Максимуку В. В. 

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

98. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок гр. Катеринюк О. М. 

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

Рожищенської міської  ради. 

100. Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, передачі земельної ділянки у власність гр. Троцюк К. С. 



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

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської  ради. 

101. Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, передачі земельної ділянки у власність гр. Троцюку С. А. 

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

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської  ради. 

     102. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Волох І. І. 

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

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської  ради. 

     103. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Мезенцевій М. В. 

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

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської  ради. 

     104. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Павлюк О. А. 

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

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської  ради. 

     105. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Савка О. Є. 

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

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської  ради. 

     106. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок гр. Сапожник Н. С. 

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

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської  ради. 

     107. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Татюку О. В. 

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

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської  ради. 



108. Про продовження терміну дії договору оренди землі гр. Дацюку М. М. 

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

юридичного відділу Рожищенської міської ради. 

109. Про продовження терміну дії договору оренди землі гр. Бальбуза В. Є. 

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

юридичного відділу Рожищенської міської ради. 

110. Про продовження терміну дії договору оренди землі по вул. 

Незалежності в м. Рожище з гр. Савенком В. М. 

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

юридичного відділу Рожищенської міської ради. 

111. Про припинення права користування земельними ділянками та 

розірвання договору оренди землі. 

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

юридичного відділу Рожищенської міської ради. 

112. Про припинення права користування земельною ділянкою та розірвання 

договору оренди землі. 

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

юридичного відділу Рожищенської міської ради. 

113. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Курило С.П. 

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

114. Про надання у постійне користування земельних ділянок 

Комунальному некомерційному підприємству «Рожищенській центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської міської ради. 

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

115. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про обрання секретаря 15-го засідання постійної комісії. 

Інформує: Клімчук А. С. – голова постійної комісії, яка проінформувала 

присутніх щодо необхідності обрання секретаря 15-го засідання постійної 

комісії у зв’язку із відсутністю секретаря постійної комісії Федчук Юлії 

Володимирівни та запропонувала обрати секретарем 15-го засідання 

постійної комісії –  Шварцкоп Віру Василівну. 

ВИРІШИЛИ: 

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

2. Обрати секретарем 15-го засідання постійної комісії Шварцкоп Віру 

Василівну. 

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

СЛУХАЛИ: 

2. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

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



 

СЛУХАЛИ: 

3. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

передачу земельних ділянок у власність. 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проектом рішення 

пропонується затвердити проєкти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, передачу земельних ділянок у власність по 53 

пунктах, згідно Додатку 1 до рішення (проєкт рішення додається). 

          Клімчук А. С. заявила про конфлікт інтересів. 

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

Карпюк Т. О., Данилюк О. О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О. О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та затвердити 

проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, передачу земельних 

ділянок у власність. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 

передачу земельних ділянок у власність. 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проектом рішення 

пропонується затвердити технічні документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), передачу земельних ділянок у власність по 16 пунктах, згідно 

Додатку 1 до рішення (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О. О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та затвердити 

технічні документаційії з землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 

виділення земельної ділянки власнику земельної частки (паю). 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який зазначив, що даним проектом рішення пропонується 



затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), виділення 

земельної ділянки власнику земельної частки (паю) по 13 пунктах, згідно 

Додатку 1 до рішення (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та затвердити 

технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власнику земельної частки (паю). 

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

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 

надання земельних ділянок в оренду. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проектом рішення пропонується 

затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), для 

надання даних земельних ділянок в оренду СПП «Вишеньки», згідно 

Додатку 1 до рішення по 21 пункту (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та затвердити 

технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), надання земельних ділянок в 

оренду. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та передачу земельної ділянки в оренду. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який зазначив, що даним проектом рішення пропонується 

затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки в оренду гр. Бойчук Л. А. (проєкт рішення 

додається).  

В обговоренні взяли участь: Патлашинський Р. Я., Вербицький М. Л., 

Шварцкоп В. В., 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 даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та затвердити 

проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної 

ділянки в оренду.  

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

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

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

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила,  що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

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

18 пунктах, згідно Додатку 1 до рішення (проєкт рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Патлашинський Р. Я., Шварцкоп В. В.,    

Данилюк О. О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай). 

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

 

СЛУХАЛИ: 

9. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок гр. Андросюку В. М. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який зазначив, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення двох 

земельних ділянок в с. Малинівка гр. Андросюку Віктору Миколайовичу 

у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною загальною площею до 0,9000 га (проєкт рішення 

додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 



2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок гр. Андросюку В. М.  

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

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Барвінській В. В.  

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який зазначив, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Барвінській Валентині Вікторівні в с. Богушівська Мар`янівка 

у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,4000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Барвінській В. В.  

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

 

СЛУХАЛИ: 

11. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Бородіну О. О. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який зазначив, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Бородіну Олександру Олександровичу в с. Богушівська 

Мар’янівка у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,6000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Бородіну О. О. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

12. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок гр. Демковій Г. П.  



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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради, який зазначив, що даним проектом рішення 

пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення двох земельних ділянок в с. Малинівка гр. Демковій 

Галині Петрівні у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною загальною площею до 1,0200 га (проєкт 

рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати  

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок гр. Демковій Г. П.  

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

 

СЛУХАЛИ: 

13. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок гр. Мазун Л. В. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який зазначив, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення двох 

земельних ділянок в с. Переспа гр. Мазун Лідії Василівні у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною загальною 

площею до 0,7500 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок гр. Мазун Л. В. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

14. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок гр. Павлюк О. Є. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який зазначив, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення двох 

земельних ділянок в с. Малинівка гр. Павлюк Ользі Євгенівні у власність 

для ведення особистого селянського господарства орієнтовною загальною 

площею до 0,6700 га (проєкт рішення додається). 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок гр. Павлюк О. Є. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

15. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Романюк Т. Ю. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який зазначив, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Романюк Тетяні Юріївні в с. Мильськ у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею до 0,7000 га. 

(проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Романюк Т. Ю. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

16. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Кулаку Ю. А. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Кулаку Юрію Анатолійовичу в смт Дубище у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею до 

0,2500 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Кулаку Ю. А. 

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

 



СЛУХАЛИ: 

17. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Бречко І. Ю. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Бречко Інні Юріївні в смт. Дубище  у власність для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) площею 0,1500 га (проєкт рішення 

додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Бречко І. Ю. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

18. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Бубнюк А. А. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Бубнюк Афанасії Антонівні в с. Вишеньки у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею до 

0,3500 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Бубнюк А. А. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

19. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Галюк С. В. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Галюк Світлані Вікторівні в с. Єлизаветин у власність для 



ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею до 

0,5000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Галюк С. В. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

20. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Демчук О. М. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Демчук Оксані Миколаївні в смт. Дубище у власність для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) площею 0,1500 га (проєкт рішення 

додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Демчук О. М. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

21. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Катеринюк О. М. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл гр. Катеринюк Оксані Миколаївні на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 10 

років для сінокосіння та випасання худоби орієнтовною площею до 0,40 

га, яка розташована в смт. Дубище на території Рожищенської міської 

ради (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Катеринюк О. М. 



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

 

СЛУХАЛИ: 

22. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Ляшук Г. О. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Ляшук Галині Олексіївні в с. Крижівка у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею до 

0,4000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Ляшук Г. О. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

23. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Трофімчуку В. А. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Трофімчуку Віктору Анатолійовичу в смт. Дубище  у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1500 га 

(проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Трофімчуку В. А. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

24. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок гр. Харченко В. Д. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення двох 



земельних ділянок в с. Луків гр. Харченко Володимиру Дантоновичу у 

власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною загальною площею до 1,5000 га. Також запропонувала 

внести зміни до проєкту рішення, а саме змінити орієнтовні площі 

земельних ділянок з «0,6000 га» на «0,4000 га» та з «0,9000 га» на 

«0,8000 га» відповідно (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

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

надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок гр. Харченко В. Д. 

Голосування:  

За внесення змін до проєкту рішення «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не 

голосував» - 0. 

За проєкт рішення зі змінами в цілому «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не 

голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

25. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Іщуку Р. В. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Іщуку Роману Віталійовичу в с. Носачевичі у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею до 

1,0000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Іщуку Р. В. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

26. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Карпюк Л. П. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Карпюк Людмилі Петрівні  в с. Єлизаветин у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею до 

0,3000 га (проєкт рішення додається). 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Карпюк Л. П. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

27. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Симончуку С. Г. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Симончуку Сергію Григоровичу в смт. Дубище у власність 

для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 

до 0,1000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Симончуку С. Г. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

28. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Марфутіну С. О. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл гр. Марфутіну Сергію Олександровичу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею до 

0,2600 га в оренду терміном на 5 років для городництва, яка розташована 

в с. Крижівка на території Рожищенської міської ради (проєкт рішення 

додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Марфутіну С. О. 

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

 

СЛУХАЛИ: 



29. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка повідомила, що надійшли клопотання С/г ПП «НЕСВІЧ», ТзОВ 

«РЕНТА-СН», гр. Кінаха С. М. з проханням надати дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки: 

1) за межами населених пунктів Рожищенської міської ради, кадастровий 

номер – 0724583500:01:002:1888 загальною площею 29,6167 га, 

відповідно до розробленої та затвердженої схеми поділу земельних 

масивів на земельні частки (паї); 

2) за межами населених пунктів Рожищенської міської ради,  кадастровий 

номер – 0724583500:01:002:1887 загальною площею 78,00 га., відповідно 

до розробленої та затвердженої схеми поділу земельних масивів на 

земельні частки (паї); 

3) в м. Рожище, вул. Промислова, 15,  кадастровий номер – 

0724510100:13:032:0412 загальною площею 0,2672га.  

(проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо поділу 

земельних ділянок.  

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

 

СЛУХАЛИ: 

30. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Сиротюк В. І. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення двох 

земельних ділянок в смт Дубище та за межами населених пунктів 

Рожищенської міської ради гр. Сиротюк Валентині Іванівні у власність 

для ведення особистого селянського господарства орієнтовною загальною 

площею до 0,6600 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Сиротюк В. І. 

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

 

СЛУХАЛИ: 



31. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Щеборуку Р. М. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл гр. Щеборуку Руслану Миколайовичу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених 

пунктів Рожищенської міської ради у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею до 0,1200 га (проєкт 

рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Щеборуку Р. М. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

32. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки ПрАТ «Київстар». 

Інформує: Пазюк А. В. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка повідомила, що надійшло звернення ПрАТ«Київстар» та 

підготовлено проект рішення щодо надання дозволу ПрАТ «Київстар» на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду терміном на 10 років загальною площею 0,1444 га в с. Рудка-

Козинська, для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій (13.01) – для встановлення та експлуатації базової 

станції стільникового зв’язку (проєкт рішення додається). 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Пазюк А. В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки ПрАТ «Київстар». 

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

 

СЛУХАЛИ: 

33. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок гр. Гаманюку Р. Г. 

Інформує: Пазюк А. В. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення трьох 



земельних ділянок в с. Рудка-Козинська Гаманюку Роману Георгійовичу 

у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною загальною площею до 0,6100 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Пазюк А. В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок гр. Гаманюку Р. Г. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

34. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Перфун С. М. 

Інформує: Пазюк А. В. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Перфун Світлані Миколаївні в с. Рудка-Козинська у власність 

для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 

до 0,5900 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Пазюк А. В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Перфун С. М. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

35. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Слюсарю А. В. 

Інформує: Пазюк А. В. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Слюсарю Андрію Володимировичу в с. Рудка-Козинська у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 0,5200 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Пазюк А. В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Слюсарю А. В. 

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



 

СЛУХАЛИ: 

36. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Мазелюку П. О. 

Інформує: Пазюк А. В. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Мазелюку Павлу Олександровичу в с. Рудка-Козинська у 

власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд площею 0,2490 га (проєкт рішення 

додається). 

          В обговоренні взяли участь: Шварцкоп В. В., Мазелюк А. Ю. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Пазюк А. В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Мазелюку П. О. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

37. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Савчуку М. В. 

Інформує: Пазюк А. В. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл гр. Савчуку Михайлу Васильовичу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у розмірі 2,15 умовних кадастрових гектарів, 

земельної частки (паю) члена колишнього КСП «Зоря», із земель 

Фермерського господарства Семенюка М.В., які надані йому в постійне 

користування для ведення фермерського господарства на території 

Рожищенської міської ради для подальшої передачі у власність (проєкт 

рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Пазюк А. В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Савчуку М. В. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

38. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Демкову В. О. 



Інформує: Пазюк А. В. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Демкову Віктору Олександровичу в с. Тихотин у власність 

для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 

до 0,5000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Пазюк А. В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Демкову В. О. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

39. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Дишко М. А. 

Інформує: Пазюк А. В. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Дишко Марії Андріївні в с. Рудка-Козинська у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею до 

0,6000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Пазюк А. В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Дишко М. А. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

40. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Карпук І. А. 

Інформує: Пазюк А. В. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Карпук Ірині Андріївні в с. Козин у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею до 0,6000 га 

(проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Пазюк А. В. взяти до відома. 



2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Карпук І. А. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

41. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок гр. Ковальчуку С. Ю. 

Інформує: Вавринюк О. Л. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проектом 

рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення двох земельних ділянок в с. Рудня гр. 

Ковальчуку Сергію Юрійовичу у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною загальною площею до 0,4200 га 

(проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Вавринюк О. Л. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок гр. Ковальчуку С. Ю. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

42. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Коновалову А. Л. 

Інформує: Вавринюк О. Л. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проектом 

рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Коновалову Андрію 

Леонідовичу в с. Ольганівка у власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

площею 0,1500 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Вавринюк О. Л. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Коновалову А. Л. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

43. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Боярин Т. А. 

Інформує: Вавринюк О. Л. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проектом 



рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Боярин Тамарі 

Анатоліївні в с. Рудня  у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 0,4000 га (проєкт рішення 

додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Вавринюк О. Л. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Боярин Т. А. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

44. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Брилевському А. Г. 

Інформує: Вавринюк О. Л. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проектом 

рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Брилевському 

Андрію Георгійовичу в с. Рудня у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею до 0,1800 га (проєкт 

рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Вавринюк О. Л. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Брилевському А. Г. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

45. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Гурин Н. Д. 

Інформує: Вавринюк О. Л. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проектом 

рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Гурин Ніні 

Дмитрівні в с. Навіз у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 0,1100 га (проєкт рішення 

додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Вавринюк О. Л. взяти до відома. 



2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Гурин Н. Д. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

46. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Носку В. В. 

Інформує: Вавринюк О. Л. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проектом 

рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Носку Володимиру 

Вікторовичу в с. Ольганівка у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею до 0,2800 га (проєкт 

рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Вавринюк О. Л. взяти до відома.  

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Носку В. В. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

47. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Скрипчуку М. Л. 

Інформує: Вавринюк О. Л. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проектом 

рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Скрипчуку Миколі 

Леонідовичу в с. Рудня у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 0,4500 га (проєкт рішення 

додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Вавринюк О. Л. взяти до відома.  

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Скрипчуку М. Л. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

48. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Федоруку В. В. 

Інформує: Вавринюк О. Л. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проектом 



рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Федоруку 

Володимиру Володимировичу в с. Рудня у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею до 0,3000 га 

(проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Вавринюк О. Л. взяти до відома.  

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Федоруку В. В. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

49. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Фірчук Л. С. 

Інформує: Вавринюк О. Л. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проектом 

рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Фірчук Людмилі 

Сергіївні в с. Рудня  у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 0,3000 га (проєкт рішення 

додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Вавринюк О. Л. взяти до відома.  

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Фірчук Л. С. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

50. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Сасовському М. М. 

Інформує: Вавринюк О. Л. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проектом 

рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 

років гр. Сасовському Миколі Миколайовичу для іншого 

сільськогосподарського призначення (для обслуговування млина та 

олійні) орієнтовною площею 0,2200 га, що розташована в с. Сокіл, вул. 

Незалежності, 85 (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Вавринюк О. Л. взяти до відома.  



2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Сасовському М. М. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

51. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Богайчуку О. О. 

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

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проектом 

рішення пропонується надати дозвіл гр. Богайчуку Олександру 

Олеговичу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду терміном на 49 років для сінокосіння та 

випасання худоби орієнтовною площею до 1,6000 га, яка розташована в 

межах населеного пункту с. Пожарки на території Рожищенської міської 

ради (проєкт рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Алієва Л. Є., Карпюк Т. О., Шварцкоп В. В., 

Данилюк О.О. 

Шварцкоп В.В. запропонувала внести зміни до проєкту рішення, а саме змінити 

строк оренди з «49 років» на «10 років». 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

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

надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Богайчуку О. О.  

Голосування:  

За внесення змін до проєкту рішення «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не 

голосував» - 1. 

За проєкт рішення зі змінами в цілому «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не 

голосував» - 1. 

 

СЛУХАЛИ: 

52. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок гр. Виннічуку В. М. 

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

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проектом 

рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення двох земельних ділянок в с. Пожарки гр. 

Виннічуку Віталію Миколайовичу у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною загальною площею до 0,4200 га 

(проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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



2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок гр. Виннічуку В. М. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

53. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Грицюк Ю. Г. 

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

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проектом 

рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Грицюк Юлії 

Григорівні в с. Пожарки у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 0,4000 га (проєкт рішення 

додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Грицюк Ю. Г. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

54. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Климюку В. М. 

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

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проектом 

рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Климюку Василю 

Миколайовичу в с. Дмитрівка у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею до 0,3000 га (проєкт 

рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Климюку В. М. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

55. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок гр. Климюк Л. С. 

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

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проектом 



рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення трьох земельних ділянок в с. Михайлин гр. 

Климюк Любові Степанівні у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною загальною площею до 0,6000 га 

(проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок гр. Климюк Л. С. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

56. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Левчуку І. А. 

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

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проектом 

рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Левчуку Івану 

Анатолійовичу в с. Топільне у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею до 0,1600 га (проєкт 

рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Левчуку І. А. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

57. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Максімову Ю. І. 

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

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проектом 

рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Максімову Юрію 

Івановичу в с. Топільне у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 0,1300 га (проєкт рішення 

додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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



2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Максімову Ю. І. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

58. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Марчук С. А. 

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

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проектом 

рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Марчук Світлані 

Анатоліївні в с. Дмитрівка у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею до 0,1200 га (проєкт 

рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Марчук С. А. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

59. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок Савчуку А. О. 

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

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проектом 

рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення двох земельних ділянок в с. Пожарки 

Савчуку Андрію Олександровичу у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною загальною площею до 1,0000 га 

(проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок гр. Савчуку А. О. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

60. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок Ткачуку М. В. 

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

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проектом 



рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення трьох земельних ділянок в с. Кобче гр. 

Ткачуку Миколі Вікторовичу у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною загальною площею до 1,1400 га 

(проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок гр. Ткачуку М. В. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

61. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок Хом’яку Р. П. 

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

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проектом 

рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення трьох земельних ділянок в с. Пожарки гр. 

Хом’яку Руслану Павловичу у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною загальною площею до 0,8600 га 

(проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок гр. Хом’яку Р. П. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

62. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Чуньовій Н. М. 

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

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проектом 

рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Чуньовій Неллі 

Миколаївні в с. Кобче у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 0,4000 га (проєкт рішення 

додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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



2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Чуньовій Н. М. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

63. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Шарабурі М. В. 

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

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проектом 

рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Шарабурі Мирославі 

Володимирівні в с. Пожарки у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею до 0,6500 га (проєкт 

рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Шарабурі М. В. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

64. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Шломіну Є. В. 

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

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проектом 

рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Шломіну Євгену 

Володимировичу в с. Дмитрівка у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею до 0,3500 га (проєкт 

рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Шломіну Є. В. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

65. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Богайчук Н. П. 

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

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проектом 



рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Богайчук Наталії 

Павлівні в с. Пожарки у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 0,5000 га (проєкт рішення 

додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Богайчук Н. П. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

66. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок Савчук А. М. 

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

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проектом 

рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення двох земельних ділянок в с. Пожарки гр. 

Савчук Аллі Миколаївні у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною загальною площею до 1,1000 га (проєкт 

рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок гр. Савчук А. М. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

67. Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Рожищенській міській раді. 

Інформує: Вавренюк О. Л. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, яка проінформувала, що даним 

проектом рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення трьох земельних ділянок, дві з яких 

знаходяться за межами населених пунктів Рожищенської міської ради, а 

одна в с. Рудня,  Рожищенській міській раді для продажу права оренди 

земельних ділянок на конкурентних засадах (земельних торгах) згідно 

Додатку 1 до рішення (проєкт рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Кудиньчук К. Ю., Шварцкоп В. В., Мазелюк А. Ю., 

Вербицький М. Л. 

ВИРІШИЛИ: 



1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Вавренюк О. Л. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок Рожищенській міській раді. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

68. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок Хомік О. С. 

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

відносин Рожищенської міської ради, яка зазначила, що даним проектом 

рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення двох земельних ділянок в с. Оленівка гр. 

Хомік Оксані Сергіївні у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною загальною площею до 0,3500 га (проєкт 

рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок гр. Хомік О. С. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

69. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Прокопенко Л. Я. 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проектом рішення 

пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Прокопенко Людмилі Яківні в м. 

Рожище у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,0400 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О. О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Прокопенко Л. Я. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

70. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Гнатюку І. В. 



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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проектом рішення 

пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Гнатюку Івану Володимировичу в м. 

Рожище у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 1,5000 га. 

В обговоренні взяли участь: Шварцкоп В. В., Карпюк Т. О.,      

Патлашинський Р. Я.  

Вербицький М. Л. поінформував, що дану земельну ділянку можна використати 

для потреб під забудову. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О. О. взяти до відома. 

2. Даний проєкт рішення винести на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії, в зв'язку з тим, що дану земельну ділянку можна використати для 

потреб під забудову. 

Голосування:  

За проєкт рішення: «за» - 0, «проти» - 4, «утримався» - 0, «не голосував» - 1. 

За винесення проєкту рішення на розгляд сесії без рекомендації профільної 

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

 

СЛУХАЛИ: 

71. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Луговському П. О. 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проектом рішення 

пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Луговському Павлу Олександровичу в 

м. Рожище у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,0700 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О. О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Луговському П. О. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

72. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Вольській Т. С. 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проектом рішення 

пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Вольській Тетяні Сергіївні в м. Рожище 



у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,1000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О. О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Вольській Т. С. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

73. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Пархомчук М. Ф. 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проектом рішення 

пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Пархомчук Мар’яні Федорівні в м. 

Рожище у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,0700 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О. О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Пархомчук М. Ф. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

74. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Козачук О. П. 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проектом рішення 

пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Козачук Ользі Платонівні в м. Рожище у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 0,1000 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О. О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Козачук О. П. 

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

 

 

 



СЛУХАЛИ: 

75. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Михалюку Ю. А. 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проектом рішення 

пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Михалюку Юрію Анатолійовичу в м. 

Рожище у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,0600 га (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О. О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Михалюку Ю. А. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

76. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок ДП «СЛАП «РОЖИЩЕАГРОЛІС». 

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

Рожищенської міської ради, який проінформував, що надійшло 

клопотання ДП "СЛАП "РОЖИЩЕАГРОЛІС" щодо надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок.  

Даним проектом рішення пропонується надати дозвіл Державному 

підприємству «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове 

підприємство «РОЖИЩЕАГРОЛІС» на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення чотирьох земельних ділянок, на яких 

знаходяться лісові насадження, і які розташовані за межами населених 

пунктів Рожищенської міської ради, у постійне користування для ведення 

лісового господарства і пов'язаних з ним послуг, а саме: 

- земельна ділянка орієнтовною площею 4,000 га; 

- земельна ділянка орієнтовною площею 2,000 га; 

- земельна ділянка площею 7,2667 га,  

- земельна ділянка площею 5,2035 га. 

В обговоренні взяли участь: Карпюк Т. О., Патлашинський Р. Я., Вербицький 

М. Л., Клімчук А. С. 

Шварцкоп В. В. зауважила, що дане підприємство знаходиться на стадії 

реорганізації. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О. О. взяти до відома. 

2. Відкласти дане питання на довивчення. 

Голосування: 

За проєкт рішення: «за» - 0, «проти» - 4, «утримався» - 0, «не голосував» - 1. 



За те, щоб відкласти дане питання на довивчення: «за» - 4, «проти» - 0, 

«утримався» - 0, «не голосував» - 1. 

 

СЛУХАЛИ: 

77. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який зазначив, що даним проектом рішення пропонується 

затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

загальною площею 0,9115 га для городництва, яка розташована в с. 

Переспа. А також надати дозвіл Рожищенській міській раді на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу даної 

земельної ділянки на 2 (дві) земельні ділянки, без зміни їх цільового 

призначення (для городництва): 

- земельна ділянка №1- площею 0,6000 га; 

- земельна ділянка №2- площею 0,3115 га. 

Також Вербицький М. Л. запропонував внести зміни до проєкту 

рішення, а саме в п.2 виправити технічну помилку, загальну площу 

земельної ділянки з кадастровим номером 0724585000:09:002:0192 з 

«25,1853 га» на «0,9115 га» (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

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

затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а також 

надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки. 

Голосування: 

За внесення змін до проєкту рішення: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не 

голосував» - 1. 

За проєкт рішення зі змінами в цілому: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, 

«не голосував» - 1. 

 

СЛУХАЛИ: 

78. Про припинення права постійного користування земельними ділянками. 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проектом рішення 

пропонується припинити право постійного користування наступними 

земельними ділянками: 

- Комунальній установі "Центр соціальних служб" Рожищенської міської 

ради (попередня назва Рожищенський районний центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді) земельною ділянкою площею 0,1110 га, для 



обслуговування майнового комплексу, що розташована за адресою: м. 

Рожище, вул. Драгоманова, 2; 

- Рожищенському районному історико – краєзнавчому музею земельною 

ділянкою площею 0,1100 га, для будівництва та обслуговування 

будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування, що 

розташована за адресою: м. Рожище, вул. Незалежності, 70. 

(проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської  

ради Данилюка О. О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та припинити 

право постійного користування земельними ділянками. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

79. Про внесення змін до рішення сесії Рожищенської міської ради від 

05.10.2021 року № 11/41 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Кравченко Н.І.». 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка запропонувала внести зміни в Додаток 1 до рішення 

Рожищенської міської ради від 05.10.2021 року № 11/41 «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Кравченко Н.І.», а саме: слова «в с. Єлизаветин» 

замінити словами «за межами населених пунктів Рожищенської міської 

ради» (проєкт рішення додається).  

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та внести 

зміни до рішення сесії Рожищенської міської ради від 05.10.2021 року № 11/41 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Кравченко Н.І.».  

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

 

СЛУХАЛИ: 

80. Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки, передачі земельної ділянки у власність гр. Артишук К. В. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проектом рішення пропонується 

відмовити в затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачі земельної ділянки у власність  площею 

1,500 га, для ведення особистого селянського господарства гр. Артишук 

Катерині Василівні, що розташована за межами населених пунктів 

Рожищенської міської ради, у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка 



сформована за рахунок земель природно-заповідного фонду - 

гідрологічного заказника місцевого значення «Надстирський» (проєкт 

рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та відмовити у 

затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

передачі земельної ділянки у власність гр. Артишук К. В. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

81. Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки, передачі земельної ділянки у власність гр. Євстурову Е. Р. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка зазначила, що даним проектом рішення пропонується 

відмовити в затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачі земельної ділянки у власність  площею 

1,500 га, для ведення особистого селянського господарства гр. 

Євстурову Едуарду Ростиславовичу, що розташована за межами 

населених пунктів Рожищенської міської ради, у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка частково сформована за рахунок земель приватної 

власності, що підтверджується Державним актом на право приватної 

власності на земельну ділянку серія ІІІ-ВЛ № 008293 від 28 грудня 2001 

року (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та відмовити у 

затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

передачі земельної ділянки у власність гр. Євстурову Е. Р. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

82. Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки, передачі земельної ділянки у власність гр. Євстурову М. Р. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка запропонувала відмовити в затвердженні проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки та передачі земельної ділянки у 

власність  площею 1,500 га, для ведення особистого селянського 

господарства гр. Євстурову Михайлу Ростиславовичу, що розташована 

за межами населених пунктів Рожищенської міської ради, у зв’язку з 

тим, що дана земельна ділянка частково сформована за рахунок земель 

приватної власності, що підтверджується Державним актом на право 



приватної власності на земельну ділянку серія РЗ № 121975 від 28 

грудня 2001 року (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу з питань землевпорядкування 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та відмовити у 

затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

передачі земельної ділянки у власність гр. Євстурову М. Р. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

83. Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки, передачі земельної ділянки у власність гр. Євстурову О. Р. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка запропонувала відмовити в затвердженні проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки та передачі земельної ділянки у 

власність  площею 1,500 га, для ведення особистого селянського 

господарства гр. Євстурову Олександру Ростиславовичу, що 

розташована за межами населених пунктів Рожищенської міської ради, у 

зв’язку з тим, що земельна ділянка частково сформована за рахунок 

земель приватної власності, що підтверджується Державним актом на 

право приватної власності на земельну ділянку серія ІІІ-ВЛ № 008293 

від 28 грудня 2001 року (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та відмовити у 

затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

передачі земельної ділянки у власність гр. Євстурову О. Р. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

84. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Конашуку А. В. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який зазначив, що даним проектом рішення пропонується надати 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Конашуку Андрію Володимировичу в с. Переспа у власність 

для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 

до 1,9800 га. При цьому Вербицький М. Л. зауважив, що дана земельна 

ділянка розташована в масиві, в якому землі надавалися в користування 

вчителям, а гр. Конашук А. В. не є вчителем. 

В обговоренні взяли участь: Карпюк Т. О., Патлашинський Р. Я.,         

Данилюк О. О., Клімчук А. С., Шварцкоп В. В., Лук'янчук В. П. 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Даний проєкт рішення винести на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії, в зв'язку з тим, що дані земельні ділянки надавались працівникам 

соціальної сфери. 

Голосування: 

За проєкт рішення: «за» - 0, «проти» - 4, «утримався» - 0, «не голосував» - 1. 

За винесення проєкту рішення на розгляд сесії без рекомендації профільної 

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

 

СЛУХАЛИ: 

85. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Кузубу Д. О. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який проінформував, що звернувся гр. Кузуб Д.О. щодо надання 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в с. Переспа у власність для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею до 2,0000 га. При цьому Вербицький 

М. Л. зауважив, що через дану земельну ділянку знаходиться прохід на 

пасовище, землі поруч вільні, але прохід на пасовище через них відсутній. 

Проєкт рішення додається. 

В обговоренні взяли участь: Патлашинський Р. Я., Клімчук А. С.,      

Лук’янчук В. П., Шварцкоп В. В., яка запропонувала зарезервувати у 

подальшому земельний масив, на якому розташована дана земельна ділянка, 

для учасників АТО.  

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Даний проєкт рішення винести на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії в зв'язку з тим, що даний масив планується зарезервувати для пільгових 

категорій - учасників бойових дій. 

Голосування: 

За проєкт рішення: «за» - 0, «проти» - 4, «утримався» - 0, «не голосував» - 1. 

За винесення проєкту рішення на розгляд сесії без рекомендації профільної 

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

 

СЛУХАЛИ: 

86. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Кузуб І. П. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який проінформував, що звернулась гр. Кузуб І.П. щодо надання 



дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в с. Переспа у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 2,0000 га. При цьому Вербицький 

М. Л. зауважив, що дана земельна ділянка знаходиться поруч з земельною 

ділянкою (в тому ж масиві), питання по якій розглядалося перед цим (під 

номером 85). Проєкт рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Даний проєкт рішення винести на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії в зв'язку з тим, що даний масив планується зарезервувати для пільгових 

категорій - учасників бойових дій.  

Голосування: 

За проєкт рішення: «за» - 0, «проти» - 4, «утримався» - 0, «не голосував» - 1. 

За винесення проєкту рішення на розгляд сесії без рекомендації профільної 

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

 

СЛУХАЛИ: 

87. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Новосад Н. С. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який проінформував, що звернулась гр. Новосад Н.С. щодо надання 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в с. Переспа у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 2,0000 га. При цьому Вербицький 

М. Л. зауважив, що поруч з даною земельною ділянкою знаходяться 

вільні землі, на яких селяни випасають худобу.  

В обговоренні взяли участь: Патлашинський Р. Я., Клімчук А. С., Лук’янчук 

В. П., Шварцкоп В. В., Карпюк Т.О. Було запропоновано зарезервувати у 

подальшому земельний масив, на якому розташована дана земельна ділянка, 

для випасання худоби. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Даний проєкт рішення винести на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії в зв’язку з тим, що заплановано зарезервувати у подальшому земельний 

масив, на якому розташована дана земельна ділянка, для випасання худоби. 

Голосування: 

За проєкт рішення: «за» - 0, «проти» - 4, «утримався» - 0, «не голосував» - 1. 

За винесення проєкту рішення на розгляд сесії без рекомендації профільної 

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

 

СЛУХАЛИ: 



88. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Новосаду О. В. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який проінформував, що звернувся гр. Новосад О. В. щодо надання 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в с. Переспа у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 2,0000 га. При цьому Вербицький 

М. Л. зауважив, що дана земельна ділянка знаходиться поруч з земельною 

ділянкою (в тому ж масиві), питання по якій розглядалося перед цим (під 

номером 87).  

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Даний проєкт рішення винести на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії в зв’язку з тим, що заплановано зарезервувати у подальшому земельний 

масив, на якому розташована дана земельна ділянка, для випасання худоби. 

Голосування: 

За проєкт рішення: «за» - 0, «проти» - 4, «утримався» - 0, «не голосував» - 1. 

За винесення проєкту рішення на розгляд сесії без рекомендації профільної 

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

 

СЛУХАЛИ: 

89. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Ройчук О. В. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який проінформував, що звернулась Ройчук О.В. щодо надання 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в с. Переспа у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 2,0000 га. При цьому Вербицький 

М. Л. зауважив, що дана земельна ділянка знаходиться поруч з земельною 

ділянкою (в тому ж масиві), питання по якій розглядалося під номером 

87. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Даний проєкт рішення винести на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії в зв’язку з тим, що заплановано зарезервувати у подальшому земельний 

масив, на якому розташована дана земельна ділянка, для випасання худоби. 

Голосування: 

За проєкт рішення: «за» - 0, «проти» - 4, «утримався» - 0, «не голосував» - 1. 

За винесення проєкту рішення на розгляд сесії без рекомендації профільної 

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



 

СЛУХАЛИ: 

90. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Боярчук К. П. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який проінформував, що звернулась Боярчук К. П. щодо надання 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в с. Переспа у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 2,0000 га. При цьому Вербицький 

М. Л. зауважив, що дана земельна ділянка знаходиться поруч з земельною 

ділянкою (в тому ж масиві), питання по якій розглядалося під номером 

87. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Даний проєкт рішення винести на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії в зв’язку з тим, що заплановано зарезервувати у подальшому земельний 

масив, на якому розташована дана земельна ділянка, для випасання худоби. 

Голосування: 

За проєкт рішення: «за» - 0, «проти» - 4, «утримався» - 0, «не голосував» - 1. 

За винесення проєкту рішення на розгляд сесії без рекомендації профільної 

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

 

СЛУХАЛИ: 

91. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Ройчук О. Л. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який проінформував, що звернулась Ройчук О. Л. щодо надання 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в с. Переспа у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 2,0000 га. При цьому      

Вербицький М. Л. зауважив, що дана земельна ділянка знаходиться поруч 

з земельною ділянкою (в тому ж масиві), питання по якій розглядалося 

під номером 87. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Даний проєкт рішення винести на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії в зв’язку з тим, що заплановано зарезервувати у подальшому земельний 

масив, на якому розташована дана земельна ділянка, для випасання худоби. 

Голосування: 

За проєкт рішення: «за» - 0, «проти» - 4, «утримався» - 0, «не голосував» - 1. 



За винесення проєкту рішення на розгляд сесії без рекомендації профільної 

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

 

СЛУХАЛИ: 

92. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Радчук А. О. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, який проінформував, що звернулась гр. Радчук А. О. щодо надання 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами населеного пункту с. Переспа у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею до 1,0000 га. 

При цьому Вербицький М. Л. зауважив, що дана земельна ділянка 

знаходиться в полі за городами, вище господарського двору, поруч 

розташовані пайові землі, які обробляються. Будь-яких пільг на 

отримання землі Радчук А. О. немає. Проєкт рішення додається. 

В обговоренні взяли участь: Патлашинський Р. Я., Клімчук А. С., Лук’янчук 

В. П., Шварцкоп В. В., Карпюк Т.О.  

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Даний проєкт рішення винести на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії у зв'язку з тим, що вирішили першочергово надавати земельні ділянки 

пільговим категоріям населення, а заявник - не відноситься до даної категорії 

населення. 

Голосування: 

За проєкт рішення: «за» - 0, «проти» - 4, «утримався» - 0, «не голосував» - 1. 

За винесення проєкту рішення на розгляд сесії без рекомендації профільної 

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

 

СЛУХАЛИ: 

93. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Грисюк Н. В. 

Інформує: Вавринюк О. Л. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради, яка проінформувала, що звернулась 

жителька м. Рожище Грисюк Н.В. щодо надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами с. 

Валер’янівка на території Рожищенської міської ради у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею до 

2,0000 га. При цьому Вавринюк О.Л. зауважила, що дана земельна 

ділянка знаходиться біля пайових земель. На даний момент земельна 

ділянка почищена та обробляється СПП "Несвіч". Заявниця не 

користувалась даною земельною ділянкою (проєкт рішення додається). 



В обговоренні взяли участь: Патлашинський Р. Я., Клімчук А. С., Лук’янчук 

В. П., Шварцкоп В. В., Карпюк Т.О. Масив, в якому розташована вищевказана 

земельна ділянка, було запропоновано виставити на земельні торги. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Вавринюк О. Л. взяти до відома. 

2. Даний проєкт рішення винести на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії в зв'язку з тим, що земельну ділянку планується виставити на земельні 

торги. 

Голосування: 

За проєкт рішення: «за» - 0, «проти» - 4, «утримався» - 0, «не голосував» - 1. 

За винесення проєкту рішення на розгляд сесії без рекомендації профільної 

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

 

СЛУХАЛИ: 

94. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Карпуку А. П. 

Інформує: Пазюк А. В. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради, яка проінформувала, що звернувся гр. Карпук А. П. щодо надання 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Козин у власність для ведення особистого 

селянського господарства, орієнтовною площею до 0,6000 га. При цьому 

Пазюк А. В. зауважила, що зараз на даній земельній ділянці знаходиться 

пасовище. Проєкт рішення додається. 

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

Шварцкоп В. В., Карпюк Т.О.  

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Пазюк А. В. взяти до відома. 

2. Даний проєкт рішення винести на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії в зв'язку з тим, що дана земельна ділянка використовується як 

пасовище. 

Голосування: 

За проєкт рішення: «за» - 0, «проти» - 5, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

За винесення проєкту рішення на розгляд сесії без рекомендації профільної 

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

 

СЛУХАЛИ: 

95. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Ходзінському А. М. 

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

відносин Рожищенської міської ради, яка проінформувала, що звернувся 

житель м. Рожище Ходзінський А. М. щодо надання дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

с. Вишеньки у власність для ведення особистого селянського 



господарства орієнтовною площею до 1,3600 га. При цьому            

Супрун А. А. зауважила, що на даному земельному масиві є декілька 

городів, якими користуються люди. Проєкт рішення додається. 

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

Шварцкоп В. В., Карпюк Т.О., Патлашинський Р. Я.  

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради Супрун А. А. взяти до відома. 

2. Даний проєкт рішення винести на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії в зв'язку з тим, що частиною земельної ділянки, на яку звернувся 

заявник, користуються інші люди. 

Голосування: 

За проєкт рішення: «за» - 0, «проти» - 5, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

За винесення проєкту рішення на розгляд сесії без рекомендації профільної 

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

 

СЛУХАЛИ: 

96. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Бойчуку С. О. 

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

відносин Рожищенської міської ради, яка проінформувала, що звернувся  

житель смт Дубище Бойчук С. О. щодо надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в смт Дубище 

у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1500 

га. При цьому Супрун А. А. зауважила, що Бойчук С. О. є батьком 

багатодітної родини, але його дружині, як багатодітній матері, раніше 

вже виділили у власність земельну ділянку площею 0,1500 га для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в с. Єлизаветин. Проєкт рішення додається. 

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

Карпюк Т.О., Патлашинський Р. Я.  

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради Супрун А. А. взяти до відома. 

2. Даний проєкт рішення винести на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії, у зв’язку з тим, що дружині Бойчука С. О., як багатодітній матері, вже 

виділили у власність земельну ділянку площею 0,1500 га для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Єлизаветин. 

Голосування: 

За проєкт рішення: «за» - 0, «проти» - 5, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

За винесення проєкту рішення на розгляд сесії без рекомендації профільної 

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

 

 



СЛУХАЛИ: 

97. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Василюк Г. М. 

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

відносин Рожищенської міської ради, яка проінформувала, що 

звернулась гр. Василюк Г.М. щодо виділення земельної ділянки в с. 

Луків орієнтовною площею до 2,0000 га. Частина даної земельної 

ділянки згідно графічних матеріалів викопіювання передбачена на 

земельні торги, також на іншій частині знаходяться городи жителів с. 

Луків. Проєкт рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради Супрун А. А. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та відмовити в 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Василюк Г. М. в зв'язку з тим, що земельна ділянка 

передбачена на земельні торги. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

98. 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, яка проінформувала, що звернувся 

гр. Максимук В. В. щодо надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в с. Топільне у 

власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,6000 га. При цьому Кудиньчук К. Ю. 

зауважила, що вже є рішення Топільненської сільської ради  2020 року 

та наданий  дозвіл на розроблення проєкту землеустрою іншій людині на 

іншу площу. Проєкт рішення додається. 

В обговоренні взяли участь: Алієва Л. Є., Клімчук А. С., Кисіль Д. В., Карпюк 

Т.О., Шварцкоп В.В.  

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Даний проєкт рішення винести на розгляд сесії без рекомендації профільної 

комісії в зв'язку з тим, що прийняте рішення у 2020 році Топільненською 

сільською радою та наданий  дозвіл на розроблення проєкту землеустрою іншій 

людині. 

Голосування: 

За проєкт рішення: «за» - 0, «проти» - 5, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

За винесення проєкту рішення на розгляд сесії без рекомендації профільної 

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

 

 



СЛУХАЛИ: 

99. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок гр. Катеринюк О. М. 

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

відносин Рожищенської міської ради, яка проінформувала, що 

звернулась гр. Катеринюк О. М. щодо надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення чотирьох земельних ділянок, три 

з яких в с. Єлизаветин, одна за межами населених пунктів Рожищенської 

міської ради, у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною загальною площею до 0,8200 га. 

При цьому Супрун А. А. повідомила, що дані земельні ділянки в с. 

Єлизаветин знаходяться одразу за Дубищенським кладовищем. Той 

земельний масив є вільним, за виключенням однієї земельної ділянки, 

яка раніше була надана у власність іншій особі.  Проєкт рішення 

додається. 

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

Карпюк Т.О., Шварцкоп В.В. Було запропоновано внести зміни до проєкту 

рішення, а саме виключити з переліку земельних ділянок, які                             

гр. Катеринюк О.М. бажає отримати у власність, земельну ділянку в с. 

Єлизаветин орієнтовною площею 0,2200 га, і залишити її під поховання (для 

Дубищенського кладовища). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради Супрун А. А. взяти до відома. 

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

надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок гр. Катеринюк О. М. 

Голосування: 

За внесення змін до проєкту рішення: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не 

голосував» - 0. 

За проєкт рішення зі змінами в цілому: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, 

«не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

100. Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, передачі земельної ділянки у власність гр. Троцюк К. С. 

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

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проєктом 

рішення пропонується відмовити в затвердженні проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки у 

власність площею 0,2789 га, для ведення особистого селянського 

господарства гр. Троцюк Катерині Сергіївні, що розташована в межах с. 

Валер’янівка, у зв’язку з тим, що земельна ділянка, відповідно до 

генерального плану с. Валер’янівка, затвердженого рішенням 



Руднянської сільської ради від 18.10.2017 року № 16/4, передбачена для 

містобудівних потреб, а саме належить до території житлової садибної 

забудови (І-ша черга). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради Кузавки В. Г. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та відмовити у 

затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

передачі земельної ділянки у власність гр. Троцюк К. С. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

101. Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, передачі земельної ділянки у власність гр. Троцюку С. А. 

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

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проектом 

рішення пропонується відмовити в затвердженні проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки у 

власність площею 1,9792 га, для ведення особистого селянського 

господарства гр. Троцюку Сергію Ананійовичу, що розташована в 

межах с. Валер’янівка, у зв’язку з тим, що земельна ділянка, відповідно 

до генерального плану с. Валер’янівка, затвердженого рішенням 

Руднянської сільської ради від 18.10.2017 року № 16/4, передбачена для 

містобудівних потреб, а саме належить до території житлової садибної 

забудови (І-ша черга).  

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради Кузавки В. Г. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та відмовити у 

затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

передачі земельної ділянки у власність гр. Троцюку С. А. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

102. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Волох І. І. 

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

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проектом 



рішення пропонується відмовити в наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,50 га, для ведення особистого селянського господарства гр. 

Волох Іванні Іванівні, що розташована в с. Пожарки, у зв’язку з тим, що 

земельна ділянка орієнтовною площею 0,25 га, відповідно до 

генерального плану с. Пожарки, актуалізованого рішенням 

Пожарківської сільської ради від 14.03.2013 року № 16/7, передбачена 

для містобудівних потреб, а саме належить до сельбищної зони (ділянка 

передбачена для будівництва лазні на 10 місць). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради Кузавки В. Г. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та відмовити у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Волох І. І. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

103. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Мезенцевій М. В. 

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

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проектом 

рішення пропонується відмовити в наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,50 га, для ведення особистого селянського господарства гр. 

Мезенцевій Марії Віталіївні, що розташована в с. Тихотин, у зв’язку з 

тим, що земельна ділянка, відповідно до генерального плану с. Тихотин, 

актуалізованого рішенням Тихотинської сільської ради від 22.03.2013 

року № 28/2, передбачена для містобудівних потреб, а саме належить до 

території житлової забудови. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради Кузавки В. Г. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та відмовити у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Мезенцевій М. В. 

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

 

 

 



СЛУХАЛИ: 

104. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Павлюк О. А. 

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

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проектом 

рішення пропонується відмовити в наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,43 га, для ведення особистого селянського господарства гр. 

Павлюк Оксані Анатоліївні, що розташована в  с. Бортяхівка, у зв’язку з 

тим, що земельна ділянка, відповідно до генерального плану с. 

Бортяхівка, актуалізованого рішенням Тихотинської  сільської ради від 

22.03.2013 року № 28/2, передбачена для містобудівних потреб, а саме 

належить до території житлової забудови. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради Кузавки В. Г. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та відмовити у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Павлюк О. А. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

105. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Савка О. Є. 

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

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проектом 

рішення пропонується відмовити в наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,60 га, для ведення особистого селянського господарства гр. 

Савка Ользі Євгенівні, що розташована в  с. Бортяхівка, у зв’язку з тим, 

що земельна ділянка, відповідно до генерального плану с. Бортяхівка, 

актуалізованого рішенням Тихотинської  сільської ради від 22.03.2013 

року № 28/2, передбачена для містобудівних потреб, а саме належить до 

території житлової забудови. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради Кузавки В. Г. взяти до відома. 



2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та відмовити у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Савка О. Є. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

106. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Сапожник Н. С. 

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

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проектом 

рішення пропонується відмовити в наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,44 га, для ведення особистого селянського господарства гр. 

Сапожник Надії Сергіївні, що розташована в с. Малинівка, у зв’язку з 

тим, що земельна ділянка, відповідно до генерального плану с. 

Малинівка, актуалізованого рішенням Переспівської сільської ради від 

25.01.2013 року № 22/9, передбачена для містобудівних потреб, а саме 

належить до території житлової забудови. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради Кузавки В. Г. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та відмовити у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Сапожник Н. С. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

107. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Татюку О. В. 

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

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проектом 

рішення пропонується відмовити в наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,82 га, для ведення особистого селянського господарства гр. 

Татюку Олександру Валерійовичу, що розташована в с. Пожарки, у 

зв’язку з тим, що земельна ділянка орієнтовною площею 0,20 га, 

відповідно до генерального плану с. Пожарки, актуалізованого рішенням 

Пожарківської сільської ради від 14.03.2013 року № 16/7, передбачена та 

використовується для масивів лісу в межах села. 

ВИРІШИЛИ: 



1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради Кузавки В. Г. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та відмовити у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Татюку О. В. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

108. Про продовження терміну дії договору оренди землі гр. Дацюку М. М. 

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

юридичного відділу Рожищенської міської ради, яка зазначила, що 

даним проектом рішення пропонується продовжити термін дії договору 

оренди землі укладеного 29.12.2011 р. між Переспівською сільською 

радою та гр. Дацюком Миколою Миколайовичем, на  земельну ділянку, 

що розташована в межах населеного пункту с. Линівка на території 

Рожищенської міської ради, площею 2,5914 га, код використання згідно 

з класифікатором видів цільового призначення земель (КВЦПЗ): І.10.07. 

– землі водного фонду (для рибогосподарських потреб), терміном на 10 

років. Встановити ставку орендної плати в розмірі 7% від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

В обговоренні взяли участь: Алієва Л. Є., Лук’янчук В. П., Данилюк О. О. 

Було запропоновано внести зміни до проєкту рішення, а саме змінити ставку 

орендної плати з «7%» на «10%». 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста-юрисконсульта юридичного відділу 

Рожищенської міської ради Лазарук О. В. взяти до відома. 

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

продовжити термін дії договору оренди землі гр. Дацюку М. М. 

Голосування: 

За внесення змін до проєкту рішення: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не 

голосував» - 0. 

За проєкт рішення зі змінами в цілому: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, 

«не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

109. Про продовження терміну дії договору оренди землі гр. Бальбузі В. Є. 

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

юридичного відділу Рожищенської міської ради, яка зазначила, що 

даним проектом рішення пропонується продовжити термін дії договору 

оренди землі укладеного 04.01.2011р. між Рожищенською міською 

радою та гр. Бальбузою Валентиною Євгенівною, на  земельну ділянку, 

що розташована в межах населеного пункту м. Рожище на території 

Рожищенської міської ради площею 1,1077 га, код використання згідно з 

класифікатором видів цільового призначення земель (КВЦПЗ): А.10.07. 



– землі сільськогосподарського призначення (для сінокосіння і 

випасання худоби), терміном на 49 років. Встановити ставку орендної 

плати в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

В обговоренні взяли участь: Алієва Л. Є., Данилюк О. О.,           

Патлашинський Р. Я., Карпюк Т. О., Шварцкоп В. В., Клімчук А. С. Було 

запропоновано внести зміни до проєкту рішення, а саме виправити помилково 

зазначений код використання згідно з класифікатором видів цільового 

призначення земель (КВЦПЗ) з «А.10.07.» на «А.01.08.», а також змінити 

термін продовження договору оренди землі з «49 років» на «10 років». 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста-юрисконсульта юридичного відділу 

Рожищенської міської ради Лазарук О. В. взяти до відома. 

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

продовжити термін дії договору оренди землі гр. Бальбузі В. Є. 

Голосування: 

За внесення змін до проєкту рішення: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не 

голосував» - 0. 

За проєкт рішення зі змінами в цілому: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, 

«не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

110. Про продовження терміну дії договору оренди землі гр. Савенко В. М. по 

вул. Незалежності в м. Рожище. 

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

юридичного відділу Рожищенської міської ради, яка зазначила, що 

даним проектом рішення пропонується продовжити термін дії договору 

оренди землі укладеного 10.10.2011р. між Рожищенською міською 

радою та гр. Савенком Вячеславом Миколайовичем, на  земельну 

ділянку в м. Рожище, вул. Незалежності (біля буд. №79) площею 0,0022 

га, код використання згідно з класифікатором видів цільового 

призначення земель (КВЦПЗ): В.02.05 – землі житлової та громадської 

забудови (для індивідуального гаражного будівництва), терміном на 5 

років. 

Встановити ставку орендної плати в розмірі 3% від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста-юрисконсульта юридичного відділу 

Рожищенської міської ради Лазарук О. В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та продовжити 

термін дії договору оренди землі гр. Савенко В. М. по вул. Незалежності в м. 

Рожище. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

111. Про припинення права користування земельними ділянками та розірвання 

договору оренди землі. 



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

юридичного відділу Рожищенської міської ради, яка зазначила, що 

даним проектом рішення пропонується припинити право користування 

земельними ділянками, які були надані в оренду гр. Нечаєву Віктору 

Володимировичу, а саме: 

- кадастровий номер 0724585005:05:003:0001 загальною площею 1,6398 

га, для обслуговування та будівництва кемпінгу в с. Линівка на території 

Рожищенської міської ради; 

- кадастровий номер 0724585005:05:003:0002 та 0724585005:05:003:0003,  

площею 0,5138 га та 0,2387 га відповідно, для ведення особистого 

селянського господарства в с. Линівка на території Рожищенської 

міської ради. 

Розірвати достроково за взаємною згодою двох сторін договори оренди 

землі укладені 02.07.2007р. між Переспівською сільською радою та                               

гр. Нечаєвим В. В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста-юрисконсульта юридичного відділу 

Рожищенської міської ради Лазарук О. В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та припинити 

права користування земельними ділянками та розірвати договори оренди землі 

з Нечаєвим В. В. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

112. Про припинення права користування земельною ділянкою та розірвання 

договору оренди землі. 

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

юридичного відділу Рожищенської міської ради, яка зазначила, що 

даним проектом рішення пропонується припинити право користування 

земельною ділянкою загальною площею 0,06 га, яка надана 

Вовнянському споживчому товариству в оренду для обслуговування 

магазину та розташована в с. Кобче, вул. Центральна, 30. 

Розірвати достроково за взаємною згодою двох сторін договір оренди 

землі №1 укладений 31.01.2019р. між Кобченською сільською радою та 

Вовнянським споживчим товариством. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста-юрисконсульта юридичного відділу 

Рожищенської міської ради Лазарук О. В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та припинити 

право користування земельною ділянкою та розірвати договір оренди землі з 

Вовнянським споживчим товариством. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

113. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Курило С. П. 



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

Рожищенської міської ради, який проінформував, що звернулась  гр. 

Курило С. П. щодо надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в м. Рожище, вул. Гранична, 86а,  в 

оренду терміном на 5 років для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О. О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати 

дозвіл на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

гр. Курило С. П. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

114. Про надання у постійне користування земельних ділянок Комунальному 

некомерційному підприємству «Рожищенській центр первинної медико-

санітарної допомоги» Рожищенської міської ради. 

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

Рожищенської міської ради, який зазначив, що даним проектом рішення 

пропонується надати у постійне користування земельні ділянки КНП 

«Рожищенській центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Рожищенської міської ради, а саме: 

- в смт. Дубище, вул. Зелена, 46, код використання згідно з 

класифікатором видів цільового призначення земель В.03.03 - для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та 

соціальної допомоги загальною площею 0.3882 га; 

- в с. Переспа, площа Миру, 5, код використання згідно з 

класифікатором видів цільового призначення земель В.03.03 - для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та 

соціальної допомоги загальною площею 0,2100 га. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О. О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд сесії та надати у 

постійне користування земельні ділянки Комунальному некомерційному 

підприємству «Рожищенській центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Рожищенської міської ради. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

115. Різне. 

115.1. Про заяву гр. Савчука М. В. про організацію та проведення 

земельних торгів щодо продажу права оренди земельної ділянки. 



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

Рожищенської міської ради, який помідомив, що надійшла заява від     

гр. Савчука Михайла Васильовича про організацію та проведення 

земельних торгів для продажу права оренди земельної ділянки площею 

28,9065 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

в м. Рожище, на конкурентних засадах.  

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О. О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати відділу земельних відносин підготувати проект рішення про 

надання дозволу Рожищенській міській раді на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею – 

14,1921 га та орієнтовною площею – 14,7142 га за рахунок земельної ділянки 

(кадастровий номер 0724584100:01:002:0894), землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності (код КВЦПЗ – 16.00) для продажу права 

оренди земельної ділянки на конкурентних засадах (земельних торгах) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні. 

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

 

115.2. Про депутатське звернення Ковальчука В.В. - депутата 

Рожищенської міської ради. 

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

Рожищенської міської ради, який зачитав депутатське звернення 

депутата Ковальчука В.В. (додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О. О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати відділу земельних відносин надати відповідь Ковальчуку В.В. 

у визначений законом термін. 

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

 

 

 

Голова постійної комісії                                                               А. С. Клімчук  

 

Секретар 15-го засідання постійної комісії                                В. В. Шварцкоп 
 


