
 
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 
 

«19» березня 2021 року     м.  Рожище                             № 4 

 

 

Присутні: 

Голова постійної комісії: Клімчук А.С. 

Секретар комісії: Федчук Ю.В. 

Члени комісії:  

Алієва Л.Є. 

Богун Ю.О. 

Карпюк Т.О. 

Патлашинський Р.Я. 

Шварцкоп В.В. 

 

Запрошені: 

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

ради; 

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

Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради; 

Карась А.О. – діловод загального відділу Рожищенської міської ради; 

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

органів міської ради; 

Троцюк Сергій Анатолійович, Терпіль Юрій Миколайович –  представники 

ТОВ «Ленд буд сервіс»; 

Разумовський В’ячеслав Володимирович – представник ТОВ «Кульчинський 

ГВЗ»; 

Лабудяк Іван Михайлович – представник громади с. Навіз. 

 

 

 

Порядок денний засідання: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 
      Інформує: Клімчук А.С. –  голова постійної комісії. 



2. Про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами 

з метою видобування корисних копалин місцевого значення (піску). 
      Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

3. Про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами 

з метою геологічного вивчення корисних копалин місцевого значення (піску). 
      Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

4. Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки. 
 Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради  

5. Про затвердження Місцевої програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру                 на 2021 

– 2025 роки. 
Інформує: Лясковський С.Ю. –  заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради. 

6. Про затвердження Програми профілактики правопорушень та злочинів в 

Рожищенській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки.  
Інформує: Лясковський С.Ю. –  заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради. 

7. Про звернення депутатів Рожищенської міської ради до Верховної Ради 

України щодо прийнятого Закону України «Про народовладдя через 

всеукраїнський референдум». 
Інформує: Сидорук В.А. – депутат Рожищенської міської ради, голова              

фракції «Слуга народу». 

8. 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 міської ради. 

9. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

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

передачу земельної ділянки у власність власнику земельної частки (паю). 
      Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

10. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
      Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

11. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, передачу земельних ділянок у власність. 
      Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

12. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, надання земельних ділянок в постійне користування. 
      Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

13. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки. 
       Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

14. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, підготовку лотів для земельних торгів. 
      Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 



15. Про внесення змін до рішення сесії Руднянської сільської ради             

від 25.12.2015 року №2/37 «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення та надання земельної ділянки гр. Кравчук Тетяні Пилипівні для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд». 
      Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

16. 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 міської ради. 

17. Про надання дозволів на створення штучної (акумулюючої) водойми. 
      Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 
18. Різне. 

 

 
 

СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

ВИСТУПИЛА: Клімчук А.С. - голова постійної комісії, яка проінформувала, 

що на засіданні присутні представники ТОВ «Ленд буд сервіс», ТОВ 

«Кульчинський ГВЗ», представник громади с. Навіз, та запропонувала 

розглянути питання: 

- про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами з 

метою видобування корисних копалин місцевого значення (піску), 

- про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами з 

метою геологічного вивчення корисних копалин місцевого значення (піску), 

- про затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки першочергово. 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити порядок денний постійної комісії із запропонованими змінами. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами з 

метою видобування корисних копалин місцевого значення (піску). 

ВИСТУПИВ: Данилюк О.О. - начальник відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: в обговоренні взяли участь Клімчук А.С., Федчук Ю.В., 

Шварцкоп В.В., Богун Ю.О., Алієва Л.Є.,  Патлашинський Р.Я., Карпюк Т.О. та 

представники ТОВ «Ленд буд сервіс». 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Виїхати на місцевість о 14 год. 23.03.2021р. для більш детального 

ознайомлення з ситуацією. 



3. Розглянути повторно дане питання 24.03.2021р. на засіданні постійної 

комісії. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами з 

метою геологічного вивчення корисних копалин місцевого значення (піску). 

ВИСТУПИВ: Данилюк О.О. - начальник відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: в обговоренні взяли участь Клімчук А.С., Федчук Ю.В., 

Шварцкоп В.В., Богун Ю.О., Алієва Л.Є.,  Патлашинський Р.Я., Карпюк Т.О. та 

представник ТОВ «Кульчинський ГВЗ». 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Виїхати на місцевість о 14 год. 23.03.2021р. для більш детального 

ознайомлення з ситуацією. 

3. Розглянути повторно дане питання 24.03.2021р. на засіданні постійної 

комісії. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

ВИСТУПИВ: Данилюк О.О. - начальник відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: в обговоренні взяли участь Клімчук А.С., Шварцкоп В.В., 

Алієва Л.Є., Карпюк Т.О. та представник громади с. Навіз. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

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

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про затвердження Місцевої програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021 – 2025 

роки. 

ВИСТУПИВ: Лясковський С.Ю. - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради. 

ОБГОВОРЕННЯ: в обговоренні взяли участь Клімчук А.С., Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 



2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити Програму на 

черговому засіданні.  

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

 

СЛУХАЛИ: 

6.  Про затвердження Програми профілактики правопорушень та злочинів в 

Рожищенській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки.  

ВИСТУПИВ: Лясковський С.Ю. - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради. 

ОБГОВОРЕННЯ: в обговоренні взяли участь Клімчук А.С., Алієва Л.Є. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити Програму на 

черговому засіданні.  

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

 

СЛУХАЛИ: 

7.  Про звернення депутатів Рожищенської міської ради до Верховної Ради 

України щодо прийнятого Закону України «Про народовладдя через 

всеукраїнський референдум». 

ВИСТУПИВ: Алієва Л.Є. – депутат Рожищенської міської ради, член фракції 

«Слуга народу», яка, за дорученням голови фракції «Слуга народу» Сидорука 

В.А.,  внесла пропозицію не розглядати дане звернення та не включати в 

порядок денний чергової сесії. 

ОБГОВОРЕННЯ: в обговоренні взяли участь Клімчук А.С., Алієва Л.Є. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію депутата Рожищенської міської ради, члена фракції «Слуга 

народу» Алієвої Л.Є. взяти до відома. 

2. Зняти з розгляду дане звернення та не включати в порядок денний чергової 

сесії.  

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

 

СЛУХАЛИ: 

8.  Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

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

передачу земельних ділянок у власність. 

ВИСТУПИЛИ:  
Богун Ю.О. повідомив, що під час розгляду даного питання, у нього виникає 

конфлікт інтересів, тому не буде брати участі у розгляді, підготовці та 

прийнятті рішення;  

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

ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: в обговоренні взяла участь Клімчук А.С. 

ВИРІШИЛИ: 



1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити технічні 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

черговому засіданні.  

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

(Богун Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

9.  Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

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

передачу земельної ділянки у власність власнику земельної частки (паю). 

ВИСТУПИВ: Данилюк О.О. - начальник відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: в обговоренні взяли участь Клімчук А.С., Алієва Л.Є. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити технічні 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), передачу земельної ділянки у власність 

власнику земельної частки (паю) на черговому засіданні.  

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

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

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

ВИСТУПИВ: Данилюк О.О. - начальник відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: в обговоренні взяли участь Клімчук А.С., Алієва Л.Є. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити технічні 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на черговому засіданні.  

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

 

СЛУХАЛИ: 

11. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, передачу земельних ділянок у власність. 

ВИСТУПИЛИ:  

Федчук Ю.В. повідомила, що під час розгляду даного питання, у неї виникає 

конфлікт інтересів, тому не буде брати участі у розгляді, підготовці та 

прийнятті рішення;  



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

ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ:  в обговоренні  взяли  участь  Клімчук А.С.,  

Патлашинський Р.Я. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити проекти 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, передачу земельних ділянок у 

власність на черговому засіданні.  

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

(Федчук Ю.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

12. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, надання земельних ділянок в постійне користування. 

ВИСТУПИВ: Данилюк О.О. - начальник відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, надання земельної ділянки в 

постійне користування на черговому засіданні.  

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

 

СЛУХАЛИ: 

13. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки. 

ВИСТУПИВ: Данилюк О.О. - начальник відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: в обговоренні  взяли  участь  Шварцкоп В.В., Алієва Л.Є. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, надання дозволів на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки на черговому 

засіданні.  

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

 

СЛУХАЛИ: 

14. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, підготовку лотів для земельних торгів. 



ВИСТУПИВ: Данилюк О.О. - начальник відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: в обговоренні  взяли  участь  Шварцкоп В.В., Алієва Л.Є. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, підготовку лотів для 

земельних торгів на черговому засіданні.  

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

 

СЛУХАЛИ: 

15. Про внесення змін до рішення сесії Руднянської сільської ради від 

25.12.2015 року №2/37 «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення та надання земельної ділянки гр. Кравчук Тетяні Пилипівні для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд». 

ВИСТУПИВ: Данилюк О.О. - начальник відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та внести зміни до рішення сесії 

Руднянської сільської ради від 25.12.2015 року №2/37 «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки 

гр.Кравчук Тетяні Пилипівні для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд» на черговому засіданні.  

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

 

СЛУХАЛИ: 

16. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі 

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

ВИСТУПИВ: Данилюк О.О. - начальник відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та надати дозвіл на розроблення 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної  ділянки в натурі (на місцевості) власникам сертифікатів на право на 

земельну частку (пай) на черговому засіданні.  

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

 

 

СЛУХАЛИ: 



17. Про надання дозволів на створення штучної (акумулюючої) водойми. 

ВИСТУПИВ: Данилюк О.О. - начальник відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: в обговоренні  взяли  участь  Клімчук А.С., Шварцкоп В.В., 

Алієва Л.Є., Патлашинський Р.Я. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та надати дозвіл на створення 

штучної (акумулюючої) водойми на черговому засіданні.  

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

 

 

 

Голова постійної комісії                                                             А.С. Клімчук  

 

Секретар постійної комісії                                                         Ю.В. Федчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 

 
 

«19» березня 2021 року м. Рожище                              № 4/1 

 

Про порядок денний засідання 

постійної комісії 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 

Клімчук А.С., постійна комісія  

 ВИРІШИЛА: 

Схвалити порядок денний постійної комісії із запропонованими змінами. 

 

                                   

Голова постійної комісії                                                                А.С. Клімчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 
 

«19» березня 2021 року м. Рожище                              № 4/2 

 

Про погодження надання спеціального дозволу на 

користування надрами з метою видобування корисних 

копалин місцевого значення (піску) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради Данилюка О.О., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Виїхати на місцевість о 14 год. 23.03.2021р. для більш детального 

ознайомлення з ситуацією. 

3. Розглянути повторно дане питання 24.03.2021р. на засіданні постійної 

комісії. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                А.С. Клімчук  
 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 
 

«19» березня 2021 року м. Рожище                              № 4/3 

 

Про погодження надання спеціального дозволу на 

користування надрами з метою геологічного вивчення 

корисних копалин місцевого значення (піску) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради Данилюка О.О., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Виїхати на місцевість о 14 год. 23.03.2021р. для більш детального 

ознайомлення з ситуацією. 

3. Розглянути повторно дане питання 24.03.2021р. на засіданні постійної 

комісії. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                А.С. Клімчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 
 

«19» березня 2021 року м. Рожище                              № 4/4 

 

Про затвердження технічних документацій з 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради Данилюка О.О., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

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

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                А.С. Клімчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 
 

«19» березня 2021 року м. Рожище                              № 4/5 

 

Про затвердження Місцевої програми захисту населення 

і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на 2021 – 2025 роки 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити Програму на 

черговому засіданні.  

 

 

Голова постійної комісії                                                                А.С. Клімчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 
 

«19» березня 2021 року м. Рожище                              № 4/6 
 

Про затвердження Програми профілактики 

правопорушень та злочинів в Рожищенській 

територіальній громаді на 2021 – 2025 роки 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити Програму на 

черговому засіданні.  

 

 

Голова постійної комісії                                                                А.С. Клімчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 
 

«19» березня 2021 року м. Рожище                              № 4/7 
 

Про звернення депутатів Рожищенської міської ради до 

Верховної Ради України щодо прийнятого Закону України 

«Про народовладдя через всеукраїнський референдум» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію депутата Рожищенської міської 

ради, члена фракції «Слуга народу» Алієвої Л.Є., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію депутата Рожищенської міської ради, члена фракції «Слуга 

народу» Алієвої Л.Є. взяти до відома. 

2. Зняти з розгляду дане звернення та не включати в порядок денний чергової 

сесії.  
 

 

Голова постійної комісії                                                                А.С. Клімчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 
 

«19» березня 2021 року м. Рожище                              № 4/8 
 

 

Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), передачу 

земельних ділянок у власність 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради Данилюка О.О., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити технічні 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

черговому засіданні.  
 

 

Голова постійної комісії                                                                А.С. Клімчук  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 
 

«19» березня 2021 року м. Рожище                              № 4/9 
 

 

Про затвердження технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), передачу земельної ділянки у 

власність власнику земельної частки (паю) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради Данилюка О.О., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити технічні 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), передачу земельної ділянки у власність 

власнику земельної частки (паю) на черговому засіданні.  

 

 

Голова постійної комісії                                                                А.С. Клімчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 
 

«19» березня 2021 року м. Рожище                              № 4/10 
 

 

Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради Данилюка О.О., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити технічні 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на черговому засіданні.  

 

 

Голова постійної комісії                                                                А.С. Клімчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 
 

«19» березня 2021 року м. Рожище                              № 4/11 
 

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, передачу земельних 

ділянок у власність 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради Данилюка О.О., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити проекти 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, передачу земельних ділянок у 

власність на черговому засіданні.  

 

 

Голова постійної комісії                                                                А.С. Клімчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 
 

«19» березня 2021 року м. Рожище                              № 4/12 
 

Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, надання земельних 

ділянок в постійне користування 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради Данилюка О.О., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, надання земельної ділянки в 

постійне користування на черговому засіданні.  

 

 

Голова постійної комісії                                                                А.С. Клімчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 
 

«19» березня 2021 року м. Рожище                              № 4/13 
 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради Данилюка О.О., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, надання дозволів на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки на черговому 

засіданні.  

 

 

Голова постійної комісії                                                                А.С. Клімчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 
 

«19» березня 2021 року м. Рожище                              № 4/14 
 

Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, підготовку лотів 

для земельних торгів 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради Данилюка О.О., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, підготовку лотів для 

земельних торгів на черговому засіданні.  

 

 

Голова постійної комісії                                                                А.С. Клімчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 
 

«19» березня 2021 року м. Рожище                              № 4/15 
 

Про внесення змін до рішення сесії Руднянської 

сільської ради від 25.12.2015 року №2/37 «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення та 

надання земельної ділянки гр. Кравчук Тетяні 

Пилипівні для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради Данилюка О.О., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та внести зміни до рішення сесії 

Руднянської сільської ради від 25.12.2015 року №2/37 «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки 

гр.Кравчук Тетяні Пилипівні для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд» на черговому засіданні.  

 

 

Голова постійної комісії                                                                А.С. Клімчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 
 

«19» березня 2021 року м. Рожище                              № 4/16 
 

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) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради Данилюка О.О., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та надати дозвіл на розроблення 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної  ділянки в натурі (на місцевості) власникам сертифікатів на право на 

земельну частку (пай) на черговому засіданні.  

 

 

Голова постійної комісії                                                                А.С. Клімчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 
 

«19» березня 2021 року м. Рожище                              № 4/17 
 

Про надання дозволів на створення штучної (акумулюючої) водойми 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради Данилюка О.О., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та надати дозвіл на створення 

штучної (акумулюючої) водойми на черговому засіданні.  

 

 

Голова постійної комісії                                                                А.С. Клімчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


