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Протокол  
засідання постійної комісії з питань депутатської діяльності та 

етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку, 
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пам’яток та історичного середовища 
 

«24» березня 2021 року     м.  Рожище                             № 5 

 

 

Присутні та запрошені: 

Голова постійної комісії: Клімчук А.С. 

Секретар комісії: Федчук Ю.В. 

Члени комісії:  

Алієва Л.Є. 

Карпюк Т.О. 

Патлашинський Р.Я. 

Шварцкоп В.В. 

 

 

Вербицький М. - головний спеціаліст з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради;                           

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

ради; 

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

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; 

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

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради; 

Супрун А.А. - провідний спеціаліст відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради; 

Шевчук В.- головний лісничий ДП СЛАП «Рожищеагроліс»; 

Антонюк О.М. – житель смт.Дубище; 

Лукаш В.О., Метешко А.Г. – учасники АТО. 

 

 



 

Порядок денний засідання: 

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

2.Про заяву гр. Антонюк О.М. щодо усунення перешкод в користуванні 

земельною ділянкою для осг(пай) в  с. Дубище. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

3. Про проведення лісогосподарських заходів. 
Інформує: Лясковський С.Ю. –  заступник міського голови з питань діяльності   

виконавчих органів міської ради. 
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 Рожищенської 

міської ради. 

5. 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 Рожищенської 

міської ради. 

6. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

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

7. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, відмову у передачі земельних ділянок у власність. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

8. Про внесення змін до рішення сесії  Сокілської сільської ради                

від 21.04.2008 року  №24/5 «Про затвердження матеріалів  землеустрою щодо 

складання документів, що посвідчують право оренди  земельних ділянок ВАТ 

«Волиньобленерго»». 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

9. Про внесення змін до рішення сесії  Рудко-Козинської сільської ради від 

01.04.2008 року  №17/2 «Про затвердження матеріалів землеустрою щодо 

складання документів, що посвідчують право оренди земельних ділянок ВАТ 

«Волиньобленерго»» 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

10. Про внесення змін до рішення сесії Навізької сільської ради від 

03.04.2008 року №17/10 «Про затвердження матеріалів землеустрою щодо 

складання документів, що посвідчують право оренди земельних ділянок ВАТ 

«Волиньобленерго»». 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 



11. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі 

(на місцевості) власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай). 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

12. Про надання дозволу на складання технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості). 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

13. Про надання дозволу ФГ «ПРИРІСТ» на розроблення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за рахунок невитребуваних (нерозподілених) 

земельних часток (паїв). 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

14.  Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Назаруку В.О. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

15. Про надання дозволу на складання  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Ситнику Б.В. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

16. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Максимовій Н.В. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

17. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Кулюк О.М. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

18. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Зінюку І.І. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

19.  Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Белей І.Р. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

20. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Мольдван Л.М. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

21. Про відмову в наданні дозволу на складання  проекту  землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Ващуку В.Л. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 



22.  Про відмову в наданні дозволу на складання проекту  землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр.  Дужук В. С. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

23. Про відмову в наданні дозволу на складання проекту  землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр.  Богдан Л.В. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

24. Про погодження надання спеціального дозволу на користування 

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

міської ради. 

25. 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 Рожищенської 

міської ради. 

26. Про прийняття земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність Рожищенської міської ради. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

27. Про визначення переліку земельних ділянок  та/або прав на них, які 

виставляються на земельні торги на території Рожищенської міської ради. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

28. Про внесення змін до Програми охорони та раціонального 

використання земель Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

29. Про заяву гр. Герман І.В. щодо надання земельної ділянки для 

індивідуального житлового будівництва  в  м. Рожище. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

30. Про заяву гр. Войтюк Н.В. (уч.АТО) щодо надання земельної ділянки 

для індивідуального житлового будівництва в  м. Рожище. 
 Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 
31. Про заяву гр. Мазурик Г.О. щодо надання земельної ділянки для 

індивідуального житлового будівництва в  м. Рожище, вул. Пирогова. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

32.Про заяву гр. Семенчук П.В. щодо надання земельної ділянки для 

індивідуального житлового будівництва  в  м. Рожище, вул. Гагаріна. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

33. Про заяву гр. Касьян В.П. щодо надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в  м.Рожище,         

вул. Промислова, 13. 



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

міської ради. 

34.Про заяву гр. Собчук Л.П. щодо організації земельних торгів, щодо 

земельної ділянки  в  м. Рожище, поблизу перехрестя вул. Квітневої та Героїв 

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

міської ради. 

35.Про заяву гр. Лукаш В.О. щодо надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в  с. Михайлин. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

36.Про заяву гр. Метешко А.Г. щодо надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в  с. Михайлин. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

37.Про заяву гр. Наумик І.В. щодо надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в  с. Михайлин. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

38.Про заяву гр. Конашука Сергія Володимировича щодо надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в         

с. Переспа. 
 Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

39.Про заяву гр. Конашук Ганни Миколаївни щодо надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в              

с. Переспа. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

40.Про заяву гр. Конашука Андрія Володимировича щодо надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в        

с. Переспа. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

41.Про заяву гр. Конашука Володимира Демяновича щодо надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в        

с. Переспа. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

42.Про заяву гр. Жука Миколи Васильовича щодо надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в             

с. Переспа. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

43. Про заяву гр. Жук Володимир Васильович щодо надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в             

с. Переспа. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 



44.Про заяву гр. Мольдван П. В. щодо надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в  с. Вишеньки. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

45.Про заяву гр. Хом'як Л. В. щодо затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, передачу земельних ділянок у власність в  

с. Козин. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

46.Про заяву гр. Ляшук С. В. щодо затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, передачу земельних ділянок у власність в  

с. Козин. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

47.Про клопотання СГПП "Несвіч" щодо затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

власнику земельної частки (паю)  в  с. Рудня, Ольганівка. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

48.Про заяву гр. Гаврука Адама Олексійовича щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

49. Про заяву гр. Гаврука Адама Олексійовича щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

50.Про заяву гр. Гаврука Олександра Сергійовича щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

51.Про заяву гр. Гаврука Олександра Сергійовича щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

52.Про заяву гр. Гаврука Олександра Сергійовича щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 



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

міської ради. 

53. Про заяву гр. Гаврука Олександра Сергійовича щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

54.Про заяви гр. Поліщук Валентини Андронівни, Козинець Юлії 

Борисівни щодо затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

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

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

с. Духче. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

55.Про заяви гр. Поліщук Валентини Андронівни, Козинець Юлії 

Борисівни щодо затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

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

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

с. Духче. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

56.Про заяву гр. Редчук Лідії Омелянівни щодо затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

57.Про заяву гр. Редчук Лідії Омелянівни щодо затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

власнику земельної частки (паю) в  с. Сокіл. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

58.Про заяву гр. Редчук Лідії Омелянівни щодо затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

власнику земельної частки (паю) в  с. Сокіл. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

59.Про заяву гр. Горайчук Лариси Миколаївни щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

60.Про заяву гр. Горайчук Лариси Миколаївни щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 



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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

61.Про заяву гр. Богачук Антоніни Мефодіївни щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Сокіл. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

62. Про заяву гр. Богачук Антоніни Мефодіївни щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

63.Про заяву гр. Собковського Ростислава Миколайовича щодо 

затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки у власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

64.Про заяву гр. Собковського Ростислава Миколайовича щодо 

затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки у власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

65.Про заяву гр. Собковського Ростислава Миколайовича щодо 

затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки у власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

66.Про заяву гр. Собковського Ростислава Миколайовича щодо 

затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки у власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

67.Про заяву гр. Собковського Ростислава Миколайовича щодо 

затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки у власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

68.Про заяву гр. Собковського Ростислава Миколайовича щодо 

затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 



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

земельної ділянки у власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

69.Про заяву гр. Гончаревича Володимира Захаровича щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

70.Про заяву гр. Гончаревича Володимира Захаровича щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

71. Про заяву гр. Кучерука Валентина Миколайовича щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

72. Про заяву гр. Кучерука Валентина Миколайовича щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

73.Про заяву гр. Кучерука Валентина Миколайовича щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

74. Про заяву гр. Кучерука Валентина Миколайовича щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

75. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Степанюку Д.В. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 



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

присутній уповноважений представник - Ситник Василь Дмитрович по 

питанню «Про заяву гр.Антонюк О.М. щодо усунення перешкод в користуванні 

земельною ділянкою для осг (пай) в с. Дубище» та запропонувала розглянути 

вищевказане питання першочергово. 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити порядок денний постійної комісії із запропонованими змінами. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про заяву гр. Антонюк О.М. щодо усунення перешкод в користуванні 

земельною ділянкою для осг (пай) в с. Дубище. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: Ситник В.Д., Супрун А.А., Клімчук А.С., Шварцкоп В.В., 

Алієва Л.Є. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати відповідь заявнику щодо можливості звернення до суду, так як дане 

питання відноситься до цивільно-правових відносин. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 1 

(Патлашинський Р.Я.). 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про проведення лісогосподарських заходів. 

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

діяльності виконавчих органів міської ради начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Шварцкоп В.В., Алієва Л.Є.,  

Патлашинський Р.Я., Шевчук В. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні та не заперечувати проти проведення лісогосподарських заходів у 

сезон тиші. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 2 (Шварцкоп В.В.,       

Клімчук А.С.), «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

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

передачу земельних ділянок у власність. 

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 дане питання на черговому 

засіданні та затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передачу земельних ділянок у власність. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

5. 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. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні 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). 

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

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

передачу земельних ділянок у власність. 

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 дане питання на черговому 

засіданні та затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, передачу земельних ділянок у власність. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

7.  Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

відмову у передачі земельних ділянок у власність. 

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 дане питання на черговому 

засіданні та затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, відмову у передачі земельних ділянок у власність. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

8.  Про внесення змін до рішення сесії  Сокілської сільської ради                       

від 21.04.2008 року  №24/5 «Про затвердження матеріалів  землеустрою щодо 

складання документів, що посвідчують право оренди  земельних ділянок ВАТ 

«Волиньобленерго»». 

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. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні.  

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

 

СЛУХАЛИ: 

9.  Про внесення змін до рішення сесії  Рудко-Козинської сільської ради           

від 01.04.2008 року  №17/2 «Про затвердження матеріалів землеустрою щодо 

складання документів, що посвідчують право оренди земельних ділянок ВАТ 

«Волиньобленерго»». 

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. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні.  

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

 

СЛУХАЛИ: 

10.  Про внесення змін до рішення сесії Навізької сільської ради                         

від 03.04.2008 року №17/10 «Про затвердження матеріалів землеустрою щодо 

складання документів, що посвідчують право оренди земельних ділянок ВАТ 

«Волиньобленерго»». 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Шварцкоп В.В., Карп’юк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 



2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні.  

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

 

СЛУХАЛИ: 

11. 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» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

12. Про надання дозволу на складання 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:  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 надати дозвіл на складання 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) на черговому засіданні.  

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

 

СЛУХАЛИ: 

13. Про надання дозволу ФГ «ПРИРІСТ» на розроблення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за рахунок невитребуваних (нерозподілених) 

земельних часток (паїв). 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Федчук Ю.В. 

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 ФГ 

«ПРИРІСТ» на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо 

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

рахунок невитребуваних (нерозподілених) земельних часток (паїв) на 

черговому засіданні.  

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

 

СЛУХАЛИ: 

14. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Назаруку В.О. 

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

Рожищенської міської ради, Супрун А.А. - провідний спеціаліст відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради проінформували щодо даного 

питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: Клімчук А.С., 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 дане питання на черговому 

засіданні.  

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

 

СЛУХАЛИ: 

15. Про надання дозволу на складання  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Ситнику Б.В. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: Клімчук А.С., Шварцкоп В.В., Алієва Л.Є. 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл на складання  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Ситнику Б.В. 

Голосування: «за» - 0, «проти» - 2 (Клімчук А.С., Шварцкоп В.В.), «утримався» 

- 4, «не голосував» - 0. 

(дана рекомендація не прийнята) 

ОБГОВОРЕННЯ: Клімчук А.С., Шварцкоп В.В., Алієва Л.Є. 

ВИРІШИЛИ: 

Винести дане питання на розгляд чергової сесії міської ради без рекомендації 

комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Ситнику Б.В. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

16. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Максимовій Н.В. 

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

Рожищенської міської ради, Супрун А.А. - провідний спеціаліст відділу 



земельних відносин Рожищенської міської ради проінформували щодо даного 

питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Максимовій Н.В. 

на черговому засіданні.  

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

 

СЛУХАЛИ: 

17. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Кулюк О.М. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ:  Шварцкоп В.В., Клімчук А.С., Алієва Л.Є. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Відкласти на довивчення проект рішення «Про надання дозволу на складання 

проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Кулюк О.М.». 

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

 

СЛУХАЛИ: 

18. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Зінюку І.І. 

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. 

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 складання 

проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Зінюку І.І. на 

черговому засіданні.  

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

 

СЛУХАЛИ: 

19. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Белей І.Р. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: Клімчук А.С., Шварцкоп В.В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 



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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Белей І.Р. на 

черговому засіданні.  

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 1 (Карпюк Т.),                  

«не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

20. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Мольдван Л.М. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Шварцкоп В.В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Мольдван Л.М. на 

черговому засіданні.  

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

 

СЛУХАЛИ: 

21. Про відмову в наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Ващуку В.Л. 

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 дане питання на черговому 

засіданні та відмовити в наданні дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Ващуку В.Л. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

22. Про відмову в наданні дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр.  Дужук В. С. 

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 дане питання на черговому 

засіданні та відмовити в наданні дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Дужук В. С. 

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

 



СЛУХАЛИ: 

23. Про відмову в наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Богдан Л.В. 

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 дане питання на черговому 

засіданні та відмовити в наданні дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Богдан Л.В. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

24. Про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами з 

метою видобування корисних копалин місцевого значення (піску). 

ВИСТУПИЛИ: Данилюк О.О. - начальник 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.       

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Патлашинський Р.Я.,     

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

ВИРІШИЛИ: Поставити на голосування проект рішення, запропонований 

відділом земельних відносин міської ради «Про погодження надання 

спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування корисних 

копалин місцевого значення (піску)». 

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

 (дана рекомендація не прийнята). 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Данилюк О.О., Карпюк Т.О.,   

Патлашинський Р.Я., Алієва Л.Є. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до проекту рішення міської ради «Про погодження надання 

спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування корисних 

копалин місцевого значення (піску)», а саме п. 1 викласти в такій редакції:   

Не погоджувати надання спеціального дозволу на користування надрами з 

метою видобування піску Південної частини Валер’янівської ділянки 

Кульчинського родовища пісків, що розташована в 5 км на південь від м. 

Рожище на південно-східній околиці с. Валер’янівка Луцького району 

Волинської області для Товариства з обмеженою відповідальністю «Ленд буд 

сервіс» площею 66,9 га на термін 20 років. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні. 

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

 

 



СЛУХАЛИ: 

25. Про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами з 

метою геологічного вивчення корисних копалин місцевого значення (піску). 

ВИСТУПИЛИ: Данилюк О.О. - начальник 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.       

ОБГОВОРЕННЯ: Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Патлашинський Р.Я.,     

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

ВИРІШИЛИ: 

Погодити надання спеціального дозволу на користування надрами з метою 

геологічного вивчення корисних копалин місцевого значення (піску). 

Голосування: «за» -2 (Клімчук А.С., Шварцкоп В.В.), «проти»  - 1 (Алієва Л.Є.),  

«утримався» - 3 (Карпюк Т.О., Патлашинський Р.Я., Федчук Ю.В.),                  

«не голосував» - 0. 

 (дана рекомендація не прийнята) 

ОБГОВОРЕННЯ: Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Патлашинський Р.Я.,     

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

ВИРІШИЛИ: 

Винести дане питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

26. Про прийняття земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність Рожищенської міської ради. 

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 дане питання на черговому 

засіданні та прийняти земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність Рожищенської міської ради. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

27. Про визначення переліку земельних ділянок та/або прав на них, які 

виставляються на земельні торги на території Рожищенської міської ради. 

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 дане питання на черговому 

засіданні.  

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

28. Про внесення змін до Програми охорони та раціонального використання 

земель Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

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 дане питання на черговому 

засіданні та внести зміни до Програми охорони та раціонального використання 

земель Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

29. Про заяву гр. Герман І.В. щодо надання земельної ділянки для 

індивідуального житлового будівництва  в  м. Рожище. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

включити гр.    Герман І.В. в списки громадян, які стоять на обліку  щодо 

надання земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва               

в  м. Рожище та надати відповідь заявникові. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

30. Про заяву гр. Войтюк Н.В. (уч.АТО) щодо надання земельної ділянки для 

індивідуального житлового будівництва в  м. Рожище. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

включити гр. Войтюк Н.В.  (уч.АТО) в списки громадян, які стоять на обліку  

щодо надання земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва               

в  м. Рожище та надати відповідь заявникові. 



Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

31. Про заяву гр. Мазурик Г.О. щодо надання земельної ділянки для 

індивідуального житлового будівництва в  м. Рожище, вул. Пирогова. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відмову заявникові щодо даного питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

32. Про заяву гр. Семенчук П.В. щодо надання земельної ділянки для 

індивідуального житлового будівництва  в  м. Рожище, вул. Гагаріна. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відмову заявникові щодо даного питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

33. Про заяву гр. Касьян В.П. щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в  м.Рожище,                        

вул. Промислова, 13. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відмову заявникові щодо даного питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

 

 

 



СЛУХАЛИ: 

34. Про заяву гр. Собчук Л.П. щодо організації земельних торгів, щодо 

земельної ділянки  в  м. Рожище, поблизу перехрестя вул. Квітневої та Героїв 

УПА. 

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:  

2.1.Відділу земельних відносин Рожищенської міської ради спільно із відділом 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенскої міської ради  вивчити та, у разі необхідності, 

підготувати проект рішення міської ради по даному питанню для розгляду на 

засіданні постійної комісії. 

2.2.Відділу земельних відносин Рожищенської міської ради надати проміжну 

відповідь заявникові щодо розгляду даного питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

35. Про заяву гр. Лукаш В.О. щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в  с. Михайлин. 

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. Відкласти дане питання на довивчення. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

36. Про заяву гр. Метешко А.Г. щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в  с. Михайлин. 

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. Відкласти дане питання на довивчення. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

 



СЛУХАЛИ: 

37. Про заяву гр. Наумик І.В. щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в  с. Михайлин. 

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. Відкласти дане питання на довивчення. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

38. Про заяву гр. Конашука Сергія Володимировича щодо надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в             

с. Переспа. 

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. Відкласти дане питання на довивчення. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

39. Про заяву гр. Конашук Ганни Миколаївни щодо надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в              

с. Переспа. 

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. Відкласти дане питання на довивчення. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

40. Про заяву гр. Конашука Андрія Володимировича щодо надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в             

с. Переспа. 

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. Відкласти дане питання на довивчення. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

41. Про заяву гр. Конашука Володимира Демяновича щодо надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в             

с. Переспа. 

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. Відкласти дане питання на довивчення. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

42. Про заяву гр. Жука Миколи Васильовича щодо надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в             

с. Переспа. 

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. Відкласти дане питання на довивчення. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 
43. Про заяву гр. Жук Володимир Васильович щодо надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в             

с. Переспа. 

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. Відкласти дане питання на довивчення. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 



СЛУХАЛИ: 
44. Про заяву гр. Мольдван П. В. щодо надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в  с. Вишеньки. 

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. Відкласти дане питання на довивчення. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

45. Про заяву гр. Хом'як Л. В. щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, передачу земельних ділянок у власність в             

с. Козин. 

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. Відкласти дане питання на довивчення. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

46. Про заяву гр. Ляшук С. В. щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, передачу земельних ділянок у власність в            

с. Козин. 

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. Відкласти дане питання на довивчення. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

47. Про клопотання СГПП "Несвіч" щодо затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

власнику земельної частки (паю)  в  с. Рудня, Ольганівка. 

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. Відкласти дане питання на довивчення. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 
48. Про заяву гр. Гаврука Адама Олексійовича щодо затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 
49. Про заяву гр. Гаврука Адама Олексійовича щодо затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

50. Про заяву гр. Гаврука Олександра Сергійовича щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 
51. Про заяву гр. Гаврука Олександра Сергійовича щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

52. Про заяву гр. Гаврука Олександра Сергійовича щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 
53. Про заяву гр. Гаврука Олександра Сергійовича щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 



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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 
54. Про заяви гр. Поліщук Валентини Андронівни, Козинець Юлії Борисівни 

щодо затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки у власність власнику земельної частки (паю) в с. Духче. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникам щодо можливості вирішення даного 

питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 
55. Про заяви гр. Поліщук Валентини Андронівни, Козинець Юлії Борисівни 

щодо затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки у власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникам щодо можливості вирішення даного 

питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 
56. Про заяву гр. Редчук Лідії Омелянівни щодо затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 



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

власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявниці щодо можливості вирішення даного 

питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 
57. Про заяву гр. Редчук Лідії Омелянівни щодо затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

власнику земельної частки (паю) в  с. Сокіл. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявниці щодо можливості вирішення даного 

питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 
58. Про заяву гр. Редчук Лідії Омелянівни щодо затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

власнику земельної частки (паю) в  с. Сокіл. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявниці щодо можливості вирішення даного 

питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

 



СЛУХАЛИ: 
59. Про заяву гр. Горайчук Лариси Миколаївни щодо затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявниці щодо можливості вирішення даного 

питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 
60. Про заяву гр. Горайчук Лариси Миколаївни щодо затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявниці щодо можливості вирішення даного 

питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 
61. Про заяву гр. Богачук Антоніни Мефодіївни щодо затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

власнику земельної частки (паю) в  с. Сокіл. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявниці щодо можливості вирішення даного 

питання. 

 



Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 
62. Про заяву гр. Богачук Антоніни Мефодіївни щодо затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявниці щодо можливості вирішення даного 

питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 
63. Про заяву гр. Собковського Ростислава Миколайовича щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 
64. Про заяву гр. Собковського Ростислава Миколайовича щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 
65. Про заяву гр. Собковського Ростислава Миколайовича щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 
66. Про заяву гр. Собковського Ростислава Миколайовича щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

67. Про заяву гр. Собковського Ростислава Миколайовича щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 
68. Про заяву гр. Собковського Ростислава Миколайовича щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

69. Про заяву гр. Гончаревича Володимира Захаровича щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 
70. Про заяву гр. Гончаревича Володимира Захаровича щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 



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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 
71. Про заяву гр. Кучерука Валентина Миколайовича щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 
72. Про заяву гр. Кучерука Валентина Миколайовича щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 
73. Про заяву гр. Кучерука Валентина Миколайовича щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 



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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 
74. Про заяву гр. Кучерука Валентина Миколайовича щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність власнику земельної частки (паю) в  с. Духче. 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 
75. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Степанюку Д.В. 

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 на черговому засіданні розглянути дане 

питання та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Степанюку Д.В. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 0,  «не голосував» - 1 

(Шварцкоп В.В.). 

 

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 

 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/1 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/2 

 

Про заяву гр. Антонюк О.М. щодо усунення  

перешкод в користуванні земельною 

ділянкою для осг (пай) в с. Дубище 

 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати відповідь заявнику щодо можливості звернення до суду, так як дане 

питання відноситься до цивільно-правових відносин. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/3 

 

Про проведення  

лісогосподарських заходів 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю.  

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні та не заперечувати проти проведення лісогосподарських заходів у 

сезон тиші.  

 

 

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 
 

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

 

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 дане питання на черговому 

засіданні та затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передачу земельних ділянок у власність. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/5 

 

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 дане питання на черговому 

засіданні 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). 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/6 

 

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 дане питання на черговому 

засіданні та затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, передачу земельних ділянок у власність. 

  

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/7 
 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, відмову у передачі 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 дане питання на черговому 

засіданні та затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, відмову у передачі земельних ділянок у власність. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/8 
 

Про внесення змін до рішення сесії  Сокілської сільської 

ради від 21.04.2008 року  №24/5 «Про затвердження 

матеріалів  землеустрою щодо складання документів, що 

посвідчують право оренди земельних ділянок ВАТ 

«Волиньобленерго» 

 

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 дане питання 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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/9 
 

 

Про внесення змін до рішення сесії  Рудко-Козинської 

сільської ради від 01.04.2008 року  №17/2 «Про затвердження 

матеріалів землеустрою щодо складання документів, що 

посвідчують право оренди земельних ділянок ВАТ 

«Волиньобленерго» 

 

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 дане питання 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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/10 
 

Про внесення змін до рішення сесії Навізької сільської 

ради від 03.04.2008 року №17/10 «Про затвердження 

матеріалів землеустрою щодо складання документів, що 

посвідчують право оренди земельних ділянок ВАТ 

«Волиньобленерго»» 

 

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 дане питання 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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/11 
 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/12 
 

Про надання дозволу на складання 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 надати дозвіл на складання 

технічних документацій 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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/13 
 

Про надання дозволу ФГ «ПРИРІСТ» на розроблення 

технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) за рахунок невитребуваних 

(нерозподілених) земельних часток (паїв) 

 

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 ФГ 

«ПРИРІСТ» на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо 

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

рахунок невитребуваних (нерозподілених) земельних часток (паїв) 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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/14 
 

Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

гр. Назаруку В.О. 

 

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 дане питання 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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/15 
 

Про надання дозволу на складання  проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

гр. Ситнику Б.В. 

 

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 

комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Ситнику Б.В. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/16 
 

Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Максимовій Н.В. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу земельних 

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

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Максимовій Н.В. 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/17 
 

Про надання дозволу на складання проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки      

гр. Кулюк О.М. 

 

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. Відкласти на довивчення проект рішення «Про надання дозволу на складання 

проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Кулюк О.М.». 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/18 
 

Про надання дозволу на складання проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки      

гр. Зінюку І.І. 

 

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 складання 

проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Зінюку І.І. 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 
 

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

Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки        

гр. Белей І.Р. 

 

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 складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Белей І.Р. 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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/20 
 

Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки       

гр. Мольдван Л.М. 

 

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 складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Мольдван Л.М. 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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/21 
 

Про відмову в наданні дозволу на складання  проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки      

гр. Ващуку В.Л. 

 

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 дане питання на черговому 

засіданні та відмовити в наданні дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Ващуку В.Л. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/22 
 

Про відмову в наданні дозволу на складання проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки      

гр.  Дужук В. С. 

 

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 дане питання на черговому 

засіданні та відмовити в наданні дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Дужук В. С. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/23 
 

Про відмову в наданні дозволу на складання проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки      

гр.  Богдан Л.В. 

 

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 дане питання на черговому 

засіданні та відмовити в наданні дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Богдан Л.В. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/24 
 

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. Внести зміни до проекту рішення міської ради «Про погодження надання 

спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування корисних 

копалин місцевого значення (піску)», а саме п. 1 викласти в такій редакції:   

Не погоджувати надання спеціального дозволу на користування надрами з 

метою видобування піску Південної частини Валер’янівської ділянки 

Кульчинського родовища пісків, що розташована в 5 км на південь від м. 

Рожище на південно-східній околиці с. Валер’янівка Луцького району 

Волинської області для Товариства з обмеженою відповідальністю «Ленд буд 

сервіс» площею 66,9 га на термін 20 років. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення 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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/25 
 

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: 

Винести дане питання на розгляд чергової сесії міської ради. 

  

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/26 
 

Про прийняття земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної 

власності у комунальну власність Рожищенської 

міської ради 

 

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 дане питання на черговому 

засіданні та прийняти земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність Рожищенської міської ради. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/27 
 

Про визначення переліку земельних ділянок  та/або 

прав на них, які виставляються на земельні торги на 

території Рожищенської міської ради 

 

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 дане питання 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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/28 
 

Про внесення змін до Програми охорони та 

раціонального використання земель Рожищенської 

територіальної громади на 2021 рік 

 

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 дане питання на черговому 

засіданні та внести зміни до Програми охорони та раціонального використання 

земель Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/29 
 

Про заяву гр. Герман І.В. щодо надання земельної 

ділянки для індивідуального житлового будівництва  

в  м. Рожище  
 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

включити гр.    Герман І.В. в списки громадян, які стоять на обліку  щодо 

надання земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва  в  м. 

Рожище та надати відповідь заявникові. 

 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/30 
 

Про заяву гр. Войтюк Н.В. (уч.АТО) щодо надання 

земельної ділянки для індивідуального житлового 

будівництва в  м. Рожище 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

включити гр. Войтюк Н.В.  (уч.АТО) в списки громадян, які стоять на обліку  

щодо надання земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва               

в  м. Рожище та надати відповідь заявникові. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/31 
 

Про заяву гр. Мазурик Г.О. щодо надання земельної 

ділянки для індивідуального житлового будівництва 

в  м. Рожище, вул. Пирогова 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відмову заявникові щодо даного питання. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/32 
 

Про заяву гр. Семенчук П.В. щодо надання земельної 

ділянки для індивідуального житлового будівництва  

в  м. Рожище, вул. Гагаріна 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відмову заявникові щодо даного питання. 

 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/33 
 

Про заяву гр. Касьян В.П. щодо надання дозволу  

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  в  м.Рожище,  вул. Промислова, 13 

 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відмову заявникові щодо даного питання. 

 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/34 
 

Про заяву гр. Собчук Л.П. щодо організації  

земельних торгів, щодо земельної ділянки   

в  м. Рожище, поблизу перехрестя вул. Квітневої  

та Героїв УПА 

 

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:  

2.1.Відділу земельних відносин Рожищенської міської ради спільно із відділом 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенскої міської ради  вивчити та, у разі необхідності, 

підготувати проект рішення міської ради по даному питанню для розгляду на 

засіданні постійної комісії. 

2.2.Відділу земельних відносин Рожищенської міської ради надати проміжну 

відповідь заявникові щодо розгляду даного питання. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/35 
 

Про заяву гр. Лукаш В.О. щодо надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в  с. Михайлин 

 

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. Відкласти дане питання на довивчення. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/36 
 

Про заяву гр. Метешко А.Г. щодо надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в  с. Михайлин 

 

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. Відкласти дане питання на довивчення. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/37 
 

Про заяву гр. Наумик І.В. щодо надання дозволу  

на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в  с. Михайлин 
 

 

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. Відкласти дане питання на довивчення. 

 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/38 
 

Про заяву гр. Конашука Сергія Володимировича 

щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в         

с. Переспа 

 

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. Відкласти дане питання на довивчення. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/39 
 

Про заяву гр. Конашук Ганни Миколаївни щодо 

надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в              

с. Переспа 

 

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. Відкласти дане питання на довивчення. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/40 
 

Про заяву гр. Конашука Андрія Володимировича 

щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в        

с. Переспа 

 

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. Відкласти дане питання на довивчення. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/41 
 

Про заяву гр. Конашука Володимира Демяновича 

щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в        

с. Переспа 

 

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. Відкласти дане питання на довивчення. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/42 
 

Про заяву гр. Жука Миколи Васильовича щодо 

надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в             

с. Переспа 

 

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. Відкласти дане питання на довивчення. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/43 
 

Про заяву гр. Жук Володимир Васильович щодо 

надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в             

с. Переспа 
 

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. Відкласти дане питання на довивчення. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                     № 5/44 
 

Про заяву гр. Мольдван П. В. щодо надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в  с. Вишеньки 

 

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. Відкласти дане питання на довивчення. 

 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                      № 5/45 
 

Про заяву гр. Хом'як Л. В. щодо затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, передачу земельних ділянок у власність в     

с. Козин 

 

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. Відкласти дане питання на довивчення. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                 № 5/46 
 

Про заяву гр. Ляшук С. В. щодо затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, передачу земельних ділянок у власність         

в  с. Козин 

 

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. Відкласти дане питання на довивчення. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище               № 5/47 
 

Про клопотання СГПП "Несвіч" щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), передачу земельної ділянки у 

власність власнику земельної частки (паю)  в               

с. Рудня, Ольганівка 

 

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. Відкласти дане питання на довивчення. 

 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище              № 5/48 
 

Про заяву гр. Гаврука Адама Олексійовича щодо 

затвердження технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), передачу земельної 

ділянки у власність власнику земельної частки (паю) 

в  с. Духче 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                  № 5/49 
 

Про заяву гр. Гаврука Адама Олексійовича щодо 

затвердження технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), передачу земельної 

ділянки у власність власнику земельної частки (паю) 

в  с. Духче 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                   № 5/50 
 

Про заяву гр. Гаврука Олександра Сергійовича щодо 

затвердження технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), передачу земельної 

ділянки у власність власнику земельної частки (паю) 

в  с. Духче 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище               № 5/51 
 

Про заяву гр. Гаврука Олександра Сергійовича щодо 

затвердження технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), передачу земельної 

ділянки у власність власнику земельної частки (паю) 

в  с. Духче 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                № 5/52 
 

Про заяву гр. Гаврука Олександра Сергійовича щодо 

затвердження технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), передачу земельної 

ділянки у власність власнику земельної частки (паю) 

в  с. Духче 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                № 5/53 
 

Про заяву гр. Гаврука Олександра Сергійовича щодо 

затвердження технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), передачу земельної 

ділянки у власність власнику земельної частки (паю) 

в  с. Духче  

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                № 5/54 
 

Про заяви гр. Поліщук Валентини Андронівни, 

Козинець Юлії Борисівни щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), передачу земельної ділянки у 

власність власнику земельної частки (паю) в                

с. Духче 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникам щодо можливості вирішення даного 

питання. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                № 5/55 
 

Про заяви гр. Поліщук Валентини Андронівни, 

Козинець Юлії Борисівни щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), передачу земельної ділянки у 

власність власнику земельної частки (паю)                    

в  с. Духче 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникам щодо можливості вирішення даного 

питання. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                № 5/56 
 

Про заяву гр. Редчук Лідії Омелянівни щодо 

затвердження технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), передачу земельної 

ділянки у власність власнику земельної частки (паю) 

в  с. Духче 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявниці щодо можливості вирішення даного 

питання. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                № 5/57 
 

Про заяву гр. Редчук Лідії Омелянівни щодо 

затвердження технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), передачу земельної 

ділянки у власність власнику земельної частки (паю) 

в  с. Сокіл 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявниці щодо можливості вирішення даного 

питання. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                № 5/58 
 

Про заяву гр. Редчук Лідії Омелянівни щодо 

затвердження технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), передачу земельної 

ділянки у власність власнику земельної частки (паю) 

в  с. Сокіл 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявниці щодо можливості вирішення даного 

питання. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                № 5/59 
 

Про заяву гр. Горайчук Лариси Миколаївни щодо 

затвердження технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), передачу земельної 

ділянки у власність власнику земельної частки (паю) 

в  с. Духче 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявниці щодо можливості вирішення даного 

питання. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                № 5/60 
 

Про заяву гр. Горайчук Лариси Миколаївни щодо 

затвердження технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), передачу земельної 

ділянки у власність власнику земельної частки (паю) 

в  с. Духче 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявниці щодо можливості вирішення даного 

питання. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                № 5/61 
 

Про заяву гр. Богачук Антоніни Мефодіївни щодо 

затвердження технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), передачу земельної 

ділянки у власність власнику земельної частки (паю) 

в  с. Сокіл 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявниці щодо можливості вирішення даного 

питання. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                № 5/62 
 

Про заяву гр. Богачук Антоніни Мефодіївни щодо 

затвердження технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), передачу земельної 

ділянки у власність власнику земельної частки (паю) 

в  с. Духче 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявниці щодо можливості вирішення даного 

питання. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                № 5/63 
 

Про заяву гр. Собковського Ростислава 

Миколайовича щодо затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), передачу земельної ділянки у власність 

власнику земельної частки (паю) в  с. Духче 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                № 5/64 
 

Про заяву гр. Собковського Ростислава 

Миколайовича щодо затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), передачу земельної ділянки у власність 

власнику земельної частки (паю) в  с. Духче 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                № 5/65 
 

Про заяву гр. Собковського Ростислава 

Миколайовича щодо затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), передачу земельної ділянки у власність 

власнику земельної частки (паю) в  с. Духче 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                № 5/66 
 

Про заяву гр. Собковського Ростислава 

Миколайовича щодо затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), передачу земельної ділянки у власність 

власнику земельної частки (паю) в  с. Духче 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                № 5/67 
 

Про заяву гр. Собковського Ростислава 

Миколайовича щодо затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), передачу земельної ділянки у власність 

власнику земельної частки (паю) в  с. Духче  

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                № 5/68 
 

Про заяву гр. Собковського Ростислава 

Миколайовича щодо затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), передачу земельної ділянки у власність 

власнику земельної частки (паю) в  с. Духче 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                № 5/69 
 

Про заяву гр. Гончаревича Володимира Захаровича 

щодо затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), передачу 

земельної ділянки у власність власнику земельної 

частки (паю) в  с. Духче 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                № 5/70 
 

Про заяву гр. Гончаревича Володимира Захаровича 

щодо затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), передачу 

земельної ділянки у власність власнику земельної 

частки (паю) в  с. Духче 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                № 5/71 
 

Про заяву гр. Кучерука Валентина Миколайовича 

щодо затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), передачу 

земельної ділянки у власність власнику земельної 

частки (паю) в  с. Духче 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                № 5/72 
 

Про заяву гр. Кучерука Валентина Миколайовича 

щодо затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), передачу 

земельної ділянки у власність власнику земельної 

частки (паю) в  с. Духче 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                № 5/73 
 

Про заяву гр. Кучерука Валентина Миколайовича 

щодо затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), передачу 

земельної ділянки у власність власнику земельної 

частки (паю) в  с. Духче 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                № 5/74 
 

Про заяву гр. Кучерука Валентина Миколайовича 

щодо затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), передачу 

земельної ділянки у власність власнику земельної 

частки (паю) в  с. Духче 

 

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 відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати обґрунтовану відповідь  заявникові щодо можливості вирішення даного 

питання. 

 

 

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 
 

«24» березня 2021 року м. Рожище                № 5/75 
 

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки гр. Степанюку Д.В. 

 

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 на черговому засіданні розглянути дане 

питання та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Степанюку Д.В. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                А.С. Клімчук  

 
 

 


