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Протокол  
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Присутні та запрошені: 

Голова постійної комісії: Клімчук А.С. 

Секретар комісії: Федчук Ю.В. 

Члени комісії: Алієва Л.Є., Богун Ю.О., Карпюк Т.О., Патлашинський Р.Я. 

 

Вербицький М. - головний спеціаліст з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради; 

Гайворонська І.М. – депутат Рожищенської міської ради, голова фракції 

«Європейська Солідарність»;                           

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; 

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

органів міської ради; 

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

«Батьківщина»; 

Кудиньчук К.Ю. – провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради; 

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

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради; 

Поліщук В.А. – Рожищенський міський голова; 

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

міської ради; 

Стасюк М.В., Корець В. – представники ПрАТ «Волиньобленерго»; 

Конашук В.Д., Рудусь Л.А., Мартинюк Л.А.  - жителі Рожищенської 

територіальної громади, заявники. 

 



 

Порядок денний засідання: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

2. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

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

діяльності виконавчих органів міської ради. 

3. Про попередження загибелі бджіл при застосуванні пестицидів та 

агрохімікатів на території Рожищенської територіальної громади. 

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

житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради. 

4. Про застосування органічних добрив (барди мелясної, рідкого гною тварин, 

посліду курей промислових підприємств) на території Рожищенської 

територіальної громади. 

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

житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради. 

5. Про звернення депутатів Рожищенської міської ради до Президента України, 

Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо реабілітаційних 

ковідних центрів в Україні. 

Інформує: Ковальчук В.В. – депутат Рожищенської міської ради, голова 

фракції ВО «Батьківщина». 

6. Про звернення депутатів Рожищенської міської ради восьмого скликання до 

Луцької районної ради Волинської області. 

Інформує: Гайворонська І.М. – депутат Рожищенської міської ради, голова 

фракції «Європейська Солідарність». 

7. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

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

передачу земельних ділянок у власність. 

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

Рожищенської міської ради. 

8. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

передачу земельних ділянок у власність. 

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

Рожищенської міської ради. 

9. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

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

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

Інформує: Вербицький М.Л – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради. 



10. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки. 

Інформує: Вербицький М.Л – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування 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: Кудиньчук К.Ю. – провідний спеціаліст 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 на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Гацику О.С. 

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

Рожищенської міської ради. 

14. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Демчук Н.Ф. 

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

Рожищенської міської ради. 

15. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Капітанюк С.Я. 

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

Рожищенської міської ради. 

16. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Косинець Г.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. Кулюку 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. Кухарчуку В.В. 

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

Рожищенської міської ради. 

19. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Можарчук К.С. 

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

Рожищенської міської ради. 

20. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки ОСББ «Незалежності 107». 



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

Рожищенської міської ради. 

21. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Панасюк Т.Є. 

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

Рожищенської міської ради. 

22. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Присяжнюк Л.Є. 

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

Рожищенської міської ради. 

23. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Поліщук Р.М. 

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

Рожищенської міської ради. 

24. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Білан С. А. 

Інформує: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради.  

25. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Бойчук А. С. 

Інформує: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

26. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Бондаруку С. С. 

Інформує: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

27. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Бородій С. С. 

Інформує: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

28. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Кулік А. А. 

Інформує: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

29. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Лавренюк О. В. 

Інформує: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

30. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Гаврилюку І. П. 

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

відносин Рожищенської міської ради. 

31. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Адамчук О. Л. 

Інформує: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 



32. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Дужук В. С. 

Інформує: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

33. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Калачову О. О. 

Інформує: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

34. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Калачовій Н. В. 

Інформує: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

35. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Макарчуку В. В.  

Інформує: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

36. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Мольдвану П. В. 

Інформує: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

37. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Сидорук В. С. 

Інформує: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

38. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Ткачуку М. С. 

Інформує: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

39. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Жуку В.В. 

Інформує: Вербицький М.Л – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради. 

40. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Жуку М.В. 

Інформує: Вербицький М.Л – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради. 

41. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Конашуку А.В. 

Інформує: Вербицький М.Л – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради. 

42. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Конашуку В.Д. 

Інформує: Вербицький М.Л – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради. 

43. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Конашук Г.М. 



Інформує: Вербицький М.Л – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради. 

44. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Конашуку С.В. 

Інформує: Вербицький М.Л – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради. 

45. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Онуфрійчуку Ю.Ю. 

 Інформує: Вербицький М.Л – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради. 

46. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Мельник М.С. 

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

відносин Рожищенської міської ради. 

47. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Мельник Н.В. 

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

відносин Рожищенської міської ради. 

48. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Вірній І.В. 

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

відносин Рожищенської міської ради. 

49. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Грицюк О.А. 

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

відносин Рожищенської міської ради. 

50. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Деркачу С.В. 

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

відносин Рожищенської міської ради. 

51. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Клімуку В.М. 

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

відносин Рожищенської міської ради. 

52. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Мартинюк Н.С. 

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

відносин Рожищенської міської ради. 

53. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Саковець Є.М. 

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

відносин Рожищенської міської ради. 

54. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Саковець О.М. 

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

відносин Рожищенської міської ради. 



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

відведення земельної  ділянки гр.  Мелінчуку С. М. 

 Інформує: Супрун А.А. - провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

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

відведення земельної  ділянки гр.  Коновалову А.Л.  

Інформує: Супрун А.А. - провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

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

відведення земельної  ділянки гр. Захарову В.О.  

Інформує: Супрун А.А. - провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

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

відведення земельної  ділянки гр.  Корлупову А.П.  

Інформує: Супрун А.А. - провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

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

відведення земельної  ділянки гр.  Пислар С.С. 

Інформує: Супрун А.А. - провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

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

відведення земельної  ділянки гр.  Беркиті Р.І.  

Інформує: Супрун А.А. - провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

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

відведення земельної  ділянки гр.  Торчинюк В.Я. 

Інформує: Супрун А.А. - провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

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

відведення земельної  ділянки гр. Берешу М. Ю. 

Інформує: Супрун А.А. - провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

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

відведення земельної ділянки гр. Савчук Д.Т. 

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

відносин Рожищенської міської ради. 

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

відведення земельної ділянки гр. Савчуку Т.Л. 

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

відносин Рожищенської міської ради. 

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

відведення земельної ділянки гр. Скляренко С.В. 

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

відносин Рожищенської міської ради. 

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

відведення земельної ділянки гр. Ляшук М.М. 



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

відносин Рожищенської міської ради. 

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

відведення земельної  ділянки гр. Качеровському В.Ю. 

Інформує: Вербицький М.Л – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради. 

68. Про скасування рішення сесії Топільненської сільської ради від 06.12.2016 

року №8/11 «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Катеринюку І.С.». 

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

відносин Рожищенської міської ради. 

69. Заява гр. Поліщук Р.М. щодо внесення змін у рішення виконавчого комітету 

Рожищенської міської ради від 25.02.1997 року №19 "Про передачу 

в приватну власність земельних ділянок громадянам м. Рожище". 

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

Рожищенської міської ради. 

70. Заява гр. Шевчук О.Є. щодо надання дозволу на створення штучної 

(акумулюючої) водойми. 

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

Рожищенської міської ради. 

71. Заява гр. Спірідонової М.С., Конюха В.В. щодо надання дозволу на 

створення штучної (акумулюючої) водойми. 

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

Рожищенської міської ради. 

72. Про заяву ПрАТ «Волиньобленерго» щодо внесення змін до рішення сесії 

Дубищенської селищної ради від 26.03.2020 року №29/15 «Про затвердження 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її в оренду 

ПрАТ «Волиньобленерго». 

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

відносин Рожищенської міської ради. 

73. Про заяву ПрАТ «Волиньобленерго» щодо 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: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

74. Про заяву ПрАТ «Волиньобленерго» щодо 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: Кудиньчук К.Ю. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. 

75. Про заяву ПрАТ «Волиньобленерго» щодо 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: Кудиньчук К.Ю. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. 

76. Лист Державної служби геології та надр України щодо  погодження надання 

спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення 

корисних копалин місцевого значення (піску) 

Інформує: Супрун А.А. - провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

77. Заява гр. Черепушко В. А. щодо надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Інформує: Супрун А.А. - провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

78. Заява гр. Горбача С.В. щодо припинення права користування земельною 

ділянкою та розірвання договору оренди землі 

Інформує: Вербицький М.Л – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради. 

79. Заява гр. Богайчука О.С. про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та надання земельної ділянки в оренду. 

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

відносин Рожищенської міської ради. 

80. Заява гр. Мартинюк Л.А. щодо огородніх ділянок біля комбікормового 

заводу. 

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

відносин Рожищенської міської ради. 

81. Заява громадської організації «Комітет народного контролю Волині» щодо 

земельних ділянок на території колишньої Топільненської ради. 

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

відносин Рожищенської міської ради. 

82. Заява гр. Цепи Р.І. щодо надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою в с. Пожарки, вул. Центральна, 79б (для обслуговування 

овочесховища). 

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

відносин Рожищенської міської ради. 

83. Заява гр. Цепи Р.І. щодо надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою в с. Пожарки, вул. Центральна, 79б (для обслуговування 

приміщення вагової та зерноплощадки з піднавісом). 

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

відносин Рожищенської міської ради. 

84. Заява гр. Богайчук О.С. щодо надання дозволу на розроблення документації 

із землеустрою в с. Пожарки, вул. Центральна, 79а (для обслуговування 

приміщення зернотоку з піднавісом). 

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

відносин Рожищенської міської ради. 

85. Заява Рожищенської споживспілки щодо надання дозволу на складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в с. Сокіл. 



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

відносин Рожищенської міської ради. 

86. Заява гр. Стасюк М.В. щодо надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в с. Топільне. 

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

відносин Рожищенської міської ради. 

87. Заява гр. Рудусь Л.А. щодо надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в с. Топільне. 

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

відносин Рожищенської міської ради. 

88. Про прийняття рішення щодо встановлення ставок земельного податку на 

території Рожищенської міської ради. 

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

Рожищенської міської ради. 

89. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Іщуку С.М. 

Інформує: Супрун А.А. - провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради. 

90. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

засіданні постійної комісії присутні представники ПрАТ «Волиньобленерго» та 

запропонувала розглянути питання №72-75 першочергово. 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити порядок денний постійної комісії із запропонованими змінами. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про заяву ПрАТ «Волиньобленерго щодо внесення змін до рішення сесії 

Дубищенської селищної ради від 26.03.2020 року №29/15 «Про затвердження 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її в оренду 

ПрАТ «Волиньобленерго». 

ВИСТУПИЛА: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: Корець В., Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Поліщук В.А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення та 

встановити плату за оренду земельних ділянок, наданих ПРАТ 

«Волиньобленерго» в розмірі 3 відсотки від грошової оцінки земель в межах 

населеного пункту смт. Дубище на позачерговому засіданні.  

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

(Богун Ю.О.). 



 

СЛУХАЛИ: 

3. Про заяву ПрАТ «Волиньобленерго щодо 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». 

ВИСТУПИЛА: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: Корець В., Клімчук А.С. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення та 

встановити плату за оренду земельних ділянок, наданих ПРАТ 

«Волиньобленерго» в розмірі 3 відсотки від грошової оцінки земель в межах 

населених пунктів сіл Козин та Рудка-Козинська на позачерговому засіданні.  

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

(Богун Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про заяву ПрАТ «Волиньобленерго щодо 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». 

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

відносин Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: Корець В., Клімчук А.С. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення та 

встановити плату за оренду земельних ділянок, наданих ПРАТ 

«Волиньобленерго» в розмірі 3 відсотки від грошової оцінки земель в межах 

населеного пункту села Навіз на позачерговому засіданні.  

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

(Богун Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про заяву ПрАТ «Волиньобленерго щодо 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». 

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

відносин Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: Корець В., Клімчук А.С. 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення та 

встановити плату за оренду земельних ділянок, наданих ПРАТ 

«Волиньобленерго» в розмірі 3 відсотки від грошової оцінки земель в межах 

населених пунктів сіл Сокіл та Духче на позачерговому засіданні.  

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

(Богун Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

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

діяльності виконавчих органів міської ради. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити Програму 

соціально-економічного та культурного розвитку Рожищенської територіальної 

громади на 2021 рік на позачерговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

7.  Про попередження загибелі бджіл при застосуванні пестицидів та 

агрохімікатів на території Рожищенської територіальної громади. 

ВИСТУПИВ: Кузавка В.Г.  – начальник відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: Клімчук А.С., Богун Ю.О., Поліщук В.А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради Кузавки В.Г. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1 (Богун Ю.О.),                      

«не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

8.  Про застосування органічних добрив (барди мелясної, рідкого гною тварин, 

посліду курей промислових підприємств) на території Рожищенської 

територіальної громади.  



ВИСТУПИВ: Кузавка В.Г.  – начальник відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради проінформував щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради Кузавки В.Г. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

9. Про звернення депутатів Рожищенської міської ради до Президента України, 

Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо реабілітаційних 

ковідних центрів в Україні. 

ВИСТУПИВ: Ковальчук В.В. – депутат Рожищенської міської ради, голова 

фракції ВО «Батьківщина» проінформував щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію депутата Рожищенської міської ради, голови фракції ВО 

«Батьківщина» Ковальчука В.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення та 

прийняти звернення депутатів Рожищенської міської ради до Президента 

України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо 

реабілітаційних ковідних центрів в Україні на позачерговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про звернення депутатів Рожищенської міської ради восьмого скликання до 

Луцької районної ради Волинської області. 

ВИСТУПИЛА: Гайворонська І.М. – депутат Рожищенської міської ради, 

голова фракції «Європейська Солідарність» проінформувала щодо даного 

питання. 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Демчук М.В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію депутата Рожищенської міської ради, голови фракції 

«Європейська Солідарність» Гайворонської І.М. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення та 

прийняти звернення депутатів Рожищенської міської ради восьмого скликання 

до Луцької районної ради Волинської області на позачерговому засіданні. 

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

 

 

 

 



СЛУХАЛИ: 

11. 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 позачерговому 

засіданні та затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передачу земельних ділянок у власність із запропонованими змінами. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0,                                             

«не голосував» - 1 (Федчук Ю.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

12. 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. 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Богун Ю.О., 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 позачерговому 

засіданні та затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, передачу земельних ділянок у власність. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0,                                             

«не голосував» - 1 (Федчук Ю.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

проінформував щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

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» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0,                                             

«не голосував» - 1 (Федчук Ю.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

14. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки  

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

проінформували щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0,                                             

«не голосував» - 1 (Федчук Ю.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

15. 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). 

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

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0,                                             

«не голосував» - 1 (Федчук Ю.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

16. 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., 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 позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості). 

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

 

СЛУХАЛИ: 

17. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Гацику О.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 позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Гацику О.С. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

18. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Демчук Н.Ф. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: Клімчук А.С., Богун Ю.О., Федчук Ю.В., Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Демчук Н.Ф. 

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. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Винести дане питання на розгляд позачергової сесії міської ради без 

рекомендації комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Демчук Н.Ф. 

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

 



СЛУХАЛИ: 

19. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Капітанюк С.Я. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Богун Ю.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 позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Капітанюк С.Я. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

20. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Косинець Г.В. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Патлашинський Р.Я. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Косинець Г.В. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

21. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Кулюку О.М. 

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 позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Кулюку О.М. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

22. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Кухарчуку В.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 позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Кухарчуку В.В. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

23. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Можарчук К.С. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ:  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 позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Можарчук К.С. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

24. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки ОСББ «Незалежності 107». 

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 позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки ОСББ «Незалежності 107». 

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

 

СЛУХАЛИ: 

25. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Панасюк Т.Є. 

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 позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Панасюк Т.Є. 



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

 

СЛУХАЛИ: 

26. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Присяжнюк Л.Є. 

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 позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Присяжнюк Л.Є. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

27. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Поліщук Р.М. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Богун Ю.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 позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Поліщук Р.М. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

28. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Білан С. А. 

ВИСТУПИЛА: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Богун Ю.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Білан С.А. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

29. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Бойчук А. С. 



ВИСТУПИЛА: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Бойчук А.С. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

30. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Бондаруку С. С. 

ВИСТУПИЛА: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Богун Ю.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Бондаруку С.С. 

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

«не голосував» - 0. 

(дана рекомендація не прийнята). 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Винести дане питання на розгляд позачергової сесії міської ради без 

рекомендації комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Бондаруку С.С. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

31. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Бородій С. С. 

ВИСТУПИЛА: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Богун Ю.О., Федчук Ю.В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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



2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Бородій С.С. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

32. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Кулік А. А. 

ВИСТУПИЛА: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Богун Ю.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Кулік А.А. 

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

(дана рекомендація не прийнята). 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Винести дане питання на розгляд позачергової сесії міської ради без 

рекомендації комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Куліку А.А. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

33. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Лавренюк О. В. 

ВИСТУПИЛА: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Федчук Ю.В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Лавренюк О.В. 

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

(дана рекомендація не прийнята). 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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



2. Винести дане питання на розгляд позачергової сесії міської ради без 

рекомендації комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Лавренюк О.В. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

34. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Гаврилюку І. П. 

ВИСТУПИЛА: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Богун Ю.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Гаврилюку І.П. 

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

(дана рекомендація не прийнята). 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Винести дане питання на розгляд позачергової сесії міської ради без 

рекомендації комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Гаврилюку І.П. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

35. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Адамчук О. Л. 

ВИСТУПИЛА: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Адамчук О.Л. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

36. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Дужук В. С. 

ВИСТУПИЛА: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 



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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Дужуку В. С. 

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

(дана рекомендація не прийнята). 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Винести дане питання на розгляд позачергової сесії міської ради без 

рекомендації комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Дужук В.С. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

37. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Калачову О. О. 

ВИСТУПИЛА: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Федчук Ю.В., Богун Ю.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Калачову О. О. 

Голосування:  «за»  - 3 (Клімчук А.С., Федчук Ю.В., Карпюк Т.О.),           

«проти»  - 1 (Алієва Л.Є.),  «утримався» - 2 (Богун Ю.О., Патлашинський Р.Я.), 

«не голосував» - 0. 

(дана рекомендація не прийнята). 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Винести дане питання на розгляд позачергової сесії міської ради без 

рекомендації комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Калачову О.О. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

38. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Калачовій Н. В. 



ВИСТУПИЛА: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Федчук Ю.В., Богун Ю.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр.  Калачовій Н. В. 

Голосування:  «за»  - 3 (Клімчук А.С., Федчук Ю.В., Карпюк Т.О.),           

«проти»  - 1 (Алієва Л.Є.),  «утримався» - 2 (Богун Ю.О., Патлашинський Р.Я.), 

«не голосував» - 0. 

(дана рекомендація не прийнята). 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Винести дане питання на розгляд позачергової сесії міської ради без 

рекомендації комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Калачовій Н.В. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

39. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Макарчуку В. В.  

ВИСТУПИЛА: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Макарчуку В. В.  

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

(дана рекомендація не прийнята). 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Винести дане питання на розгляд позачергової сесії міської ради без 

рекомендації комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Макарчуку В.В.  

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

 

 



СЛУХАЛИ: 

40. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Мольдвану П. В. 

ВИСТУПИЛА: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Богун Ю.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Мольдвану П.В. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

41. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Сидорук В. С. 

ВИСТУПИЛА: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Сидорук В.С. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

42. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Ткачуку М. С. 

ВИСТУПИЛА: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Богун Ю.О., Алієва Л.Є. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Ткачуку М.С. 

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

 

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

земельної ділянки гр. Жуку В.В. 



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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

проінформував щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Жуку В.В. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

44. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Жуку М.В. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Богун Ю.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Жуку М.В. 

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

 

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

земельної ділянки гр. Конашуку А.В. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Данилюк О.О., Поліщук В.А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Конашуку А.В. 

Голосування:  «за»  - 0,  «проти»  - 5,  «утримався» - 1 (Федчук Ю.В.),              

«не голосував» - 0. 

(дана рекомендація не прийнята). 

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

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Винести дане питання на розгляд позачергової сесії міської ради без 

рекомендації комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Конашуку А.В. 

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

 

 

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

земельної ділянки гр. Конашуку В.Д. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

проінформував щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Конашуку В.Д. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

47. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Конашук Г.М. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Данилюк О.О., Алієва Л.Є. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Конашук Г.М. 

Голосування:  «за»  - 0,  «проти»  - 5,  «утримався» - 1 (Клімчук А.С.),               

«не голосував» - 0. 

(дана рекомендація не прийнята). 

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

 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Винести дане питання на розгляд позачергової сесії міської ради без 

рекомендації комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Конашук Г.М. 

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

 

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

земельної ділянки гр. Конашуку С.В. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Богун Ю.О., Ковальчук В.В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Конашук Г.М. 

Голосування:  «за»  - 0,  «проти»  - 4,  «утримався» - 2 (Клімчук А.С.,        

Федчук Ю.В.), «не голосував» - 0. 

(дана рекомендація не прийнята). 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Винести дане питання на розгляд позачергової сесії міської ради без 

рекомендації комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Конашуку С.В. 

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

 

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

земельної ділянки гр. Онуфрійчуку Ю.Ю. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Данилюк О.О., Алієва Л.Є., Карпюк Т.О. 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Онуфрійчуку Ю.Ю. 

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

(дана рекомендація не прийнята). 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Винести дане питання на розгляд позачергової сесії міської ради без 

рекомендації комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Онуфрійчуку Ю.Ю. 

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

 

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

земельної ділянки гр. Мельник М.С. 

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

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Богун Ю.О., Алієва Л.Є., Поліщук В.А., 

Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Мельник М.С. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 1 (Алієва Л.Є.),  «утримався» - 0,                 

«не голосував» - 0. 

 

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

земельної ділянки гр. Мельник Н.В. 

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

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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



2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Мельник Н.В. 

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

Патлашинський Р.Я.), «не голосував» - 0. 

(дана рекомендація не прийнята). 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Винести дане питання на розгляд позачергової сесії міської ради без 

рекомендації комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Мельник Н.В. 

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

 

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

земельної ділянки гр. Вірній І.В. 

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

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Вірній І.В. 

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

 

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

земельної ділянки гр. Грицюк О.А. 

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

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Данилюк О.О., Богун Ю.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Грицюк О.А. 

Голосування:  «за»  - 0,  «проти»  - 5,  «утримався» - 1 (Богун Ю.О.),                

«не голосував» - 0. 

(дана рекомендація не прийнята). 

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

 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Винести дане питання на розгляд позачергової сесії міської ради без 

рекомендації комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Грицюк О.А. 

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

 

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

земельної ділянки гр. Деркачу С.В. 

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

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Богун Ю.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Деркачу С.В. 

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

 

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

земельної ділянки гр. Клімуку В.М. 

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

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Клімуку В.М. 

Голосування:  «за»  - 5,  «проти»  - 0,  «утримався» - 1 (Богун Ю.О.),                 

«не голосував» - 0. 

 

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

земельної ділянки гр. Мартинюк Н.С. 

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

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Відкласти дане питання на довивчення. 



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

 

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

земельної ділянки гр. Саковець Є.М. 

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

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Данилюк О.О., Богун Ю.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Саковець Є.М. 

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

(дана рекомендація не прийнята). 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Винести дане питання на розгляд позачергової сесії міської ради без 

рекомендації комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Саковець Є.М. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

58. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Саковець О.М. 

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

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Саковець О.М. 

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

(дана рекомендація не прийнята). 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Винести дане питання на розгляд позачергової сесії міської ради без 

рекомендації комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Саковець О.М. 



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

 

СЛУХАЛИ: 
59. Про відмову в наданні дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр.  Мелінчуку С. М. 

ВИСТУПИЛА: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Данилюк О.О., Богун Ю.О., Поліщук В.А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та відмовити в наданні дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр.  Мелінчуку С.М. 

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

 

СЛУХАЛИ: 
60. Про відмову в наданні дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр.  Коновалову А.Л.  

ВИСТУПИЛА: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та відмовити в наданні дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Коновалову А.Л. 

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

 

СЛУХАЛИ: 
61. Про відмову в наданні дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Захарову В.О.  

ВИСТУПИЛА: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та відмовити в наданні дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Захарову В.О. 

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

 

СЛУХАЛИ: 
62. Про відмову в наданні дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр.  Корлупову А.П.  



ВИСТУПИЛА: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та відмовити в наданні дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Корлупову А.П. 

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

 

СЛУХАЛИ: 
63. Про відмову в наданні дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр.  Пислар С.С. 

ВИСТУПИЛА: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та відмовити в наданні дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Пислар С.С. 

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

 

СЛУХАЛИ: 
64. Про відмову в наданні дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр.  Беркиті Р. І.  

ВИСТУПИЛА: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та відмовити в наданні дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Беркиті Р.І. 

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

 

СЛУХАЛИ: 
65. Про відмову в наданні дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр.  Торчинюк В. Я. 

ВИСТУПИЛА: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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



2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та відмовити в наданні дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Торчинюк В.Я. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

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

відведення земельної  ділянки гр. Берешу М. Ю. 

ВИСТУПИЛА: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та відмовити в наданні дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Берешу М.Ю. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

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

відведення земельної ділянки гр. Савчук Д.Т. 

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

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та відмовити в наданні дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Савчук Д.Т. 

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

(Патлашинський Р.Я.). 

 

СЛУХАЛИ: 
68. Про відмову в наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Савчуку Т.Л. 

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

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та відмовити в наданні дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Савчуку Т.Л. 

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

(Патлашинський Р.Я.). 



 

СЛУХАЛИ: 
69. Про відмову в наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Скляренко С.В. 

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

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Відкласти дане питання на довивчення. 

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

 

СЛУХАЛИ: 
70. Про відмову в наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Ляшук М.М. 

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

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Відкласти дане питання на довивчення. 

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

 

СЛУХАЛИ: 
71. Про відмову в наданні дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Качеровському В.Ю. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

проінформував щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та відмовити в наданні дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Качеровському В.Ю. 

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

 

СЛУХАЛИ: 
72. Про скасування рішення сесії Топільненської сільської ради                         

від 06.12.2016 року №8/11 «Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Катеринюку І.С.». 

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

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та скасувати рішення сесії Топільненської сільської ради                    

від 06.12.2016 року №8/11 «Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Катеринюку І.С.». 

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

 

СЛУХАЛИ: 
73. Заява гр. Поліщук Р.М. щодо внесення змін у рішення виконавчого комітету 

Рожищенської міської ради від 25.02.1997 року №19 "Про передачу в приватну 

власність земельних ділянок громадянам 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 сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та внести зміни в рішення виконавчого комітету Рожищенської 

міської ради від 25.02.1997р. №19 "Про передачу в приватну власність 

земельних ділянок громадянам м. Рожище".  

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

 

СЛУХАЛИ: 
74. Заява гр. Шевчук О.Є. щодо надання дозволу на створення штучної 

(акумулюючої) водойми. 

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 позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на створення штучної (акумулюючої) водойми. 

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

 

СЛУХАЛИ: 
75. Заява гр. Спірідонової М.С., Конюха В.В. щодо надання дозволу на 

створення штучної (акумулюючої) водойми. 

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 позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на створення штучної (акумулюючої) водойми. 



 

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

 

СЛУХАЛИ: 
76. Лист Державної служби геології та надр України щодо  погодження надання 

спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення 

корисних копалин місцевого значення (піску). 

ВИСТУПИЛА: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: Клімчук А.С., Данилюк О.О., Богун Ю.О., Федчук Ю.В., 

Поліщук В.А., Карпюк Т.О., Патлашинський Р.Я., Алієва Л.Є. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та не погоджувати надання спеціального дозволу на користування 

надрами з метою геологічного вивчення корисних копалин місцевого значення 

(піску).  

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

 

СЛУХАЛИ: 
77. Заява гр. Черепушко В. А. щодо надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

ВИСТУПИЛА: Супрун А.А. – провідний спеціаліст відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Супрун А.А., взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Черепушко В.А. в оренду для городництва  терміном       

10 років. 

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

 

СЛУХАЛИ: 
78. Заява гр. Горбача С.В. щодо припинення права користування земельною 

ділянкою та розірвання договору оренди землі. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

проінформувала щодо даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Відкласти дане питання на довивчення. 



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

 

СЛУХАЛИ: 
79. Заява гр. Богайчука О.С. про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та надання земельної ділянки в оренду. 

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

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради затвердити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та надання земельної ділянки в оренду та встановити ставку 

орендної плати за земельну ділянку в розмірі 5 % від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки. 

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

(Патлашинський Р.Я).  

 

СЛУХАЛИ: 
 80. Заява гр. Мартинюк Л.А. щодо огородніх ділянок біля комбікормового 

заводу. 

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

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: Клімчук А.С., Данилюк О.О., Мартинюк Л.А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати відповідь заявнику. 

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

(Патлашинський Р.Я).  

 

СЛУХАЛИ: 
81. Заява громадської організації «Комітет народного контролю Волині» щодо 

земельних ділянок на території колишньої Топільненської ради. 

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

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: Клімчук А.С., Данилюк О.О., Богун Ю.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати відповідь заявнику щодо можливості звернення до суду. 

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

(Патлашинський Р.Я).  



СЛУХАЛИ: 
82. Заява гр. Цепи Р.І. щодо надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою в с. Пожарки, вул. Центральна, 79б (для обслуговування 

овочесховища). 

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

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Відкласти дане питання на довивчення. 

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

(Патлашинський Р.Я).  

 

СЛУХАЛИ: 
83. Заява гр. Цепи Р.І. щодо надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою в с. Пожарки, вул. Центральна, 79б (для обслуговування 

приміщення вагової та зерноплощадки з піднавісом). 

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

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Відкласти дане питання на довивчення. 

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

(Патлашинський Р.Я).  

 

СЛУХАЛИ: 
84. Заява гр. Богайчук О.С. щодо надання дозволу на розроблення документації 

із землеустрою в с. Пожарки, вул. Центральна, 79а (для обслуговування 

приміщення зернотоку з піднавісом). 

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

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Відкласти дане питання на довивчення. 

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

(Патлашинський Р.Я).  

 

СЛУХАЛИ: 
85. Заява Рожищенської споживспілки щодо надання дозволу на складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в с. Сокіл. 



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

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Відкласти дане питання на довивчення. 

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

(Патлашинський Р.Я).  

 

СЛУХАЛИ: 
86. Заява гр. Стасюк М.В. щодо надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в с. Топільне. 

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

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: Клімчук А.С., Данилюк О.О., Федчук Ю.В., Алієва Л.Є., 

Богун Ю.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Стасюк М.В. в с. Топільне. 

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

(Патлашинський Р.Я).  

 

СЛУХАЛИ: 
87. Заява гр. Рудусь Л.А. щодо надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в с. Топільне. 

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

відносин Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: Клімчук А.С., Данилюк О.О., Поліщук В.А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Рудусь Л.А. 

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

(Патлашинський Р.Я).  

 

СЛУХАЛИ: 
88. Про прийняття рішення щодо встановлення ставок земельного податку на 

території Рожищенської міської ради. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 



ОБГОВОРЕННЯ: Клімчук А.С., Поліщук В.А., Федчук Ю.В., Алієва Л.Є., 

Богун Ю.О., Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О.взяти до відома. 

2. Рекомендувати юридичному відділу Рожищенської міської ради розробити 

аналіз регуляторного впливу даного проекту рішення, оприлюднити проект 

рішення на офіційному вебсайті та передати документи до Державної 

регуляторної служби України. Після проходження процедури погодження 

подати даний проект рішення на затвердження сесії міської ради. 

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

(Патлашинський Р.Я).  

 

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

земельної ділянки гр. Іщуку С.М.  

ВИСТУПИЛА: Супрун А.А. – головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Іщук С.М. 

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

(Патлашинський Р.Я).  

 

СЛУХАЛИ: 
90. Різне. 

Про заяву сільськогосподарського приватного підприємства "Вишеньки" щодо  

надання дозволу на розроблення технічних документацій на земельні ділянки 

для ведення товарного с/г виробництва, які розташовані за межами населеного 

пункту на території Носачевичівського старостинського округу загальною 

площею 4,23 га.  

ВИСТУПИЛА: Супрун А.А. – головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2.  Відкласти дане питання на довивчення. 

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

(Патлашинський Р.Я).  

 

Голова постійної комісії                                                             А.С. Клімчук  

 

Секретар постійної комісії                                                         Ю.В. Федчук 


