
 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Протокол  
засідання постійної комісії з питань депутатської діяльності та 

етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку, 

земельних відносин, екології, природокористування, охорони 

пам’яток та історичного середовища 
 

«28» травня 2021 року     м.  Рожище                                   № 7 

 

 

Присутні та запрошені: 

Голова постійної комісії: Клімчук А.С. 

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

 

Вербицький М. - головний спеціаліст з питань землевпорядкування відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради; 

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

ради; 

Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради; 

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

Рожищенської міської ради; 

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

органів міської ради; 

Ковальчук В.В. – депутат Рожищенської міської ради; 

Кудиньчук К.Ю. – провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради; 

Поліщук В.А. – Рожищенський міський голова; 

Поліщук В.О. – перший заступник міського голови; 

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

міської ради; 

Забощук Л.І., Кисіль Д.В., Лук’янчук В.П., Мазелюк А.Ю., Сасовський О.В., 

Філіпчук Л.М. – старости; 

Рудусь Л.А., Грицюк О.А. - жителі Рожищенської територіальної громади, 

заявники; 

Представники учасників АТО. 

 

Для ведення протоколу засідання комісії секретарем обрано - Карпюк Т.О. 

 

 

 



Порядок денний засідання: 

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

2. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

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

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

3. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

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

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

4. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  

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

5. Про  затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Козин Рожищенської міської ради. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

6. Про  затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Рудка-Козинська Рожищенської міської ради. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

7. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

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

8. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) за рахунок невитребуваних (нерозподілених) земельних часток 

(паїв). 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

9. Про внесення змін до рішення сесії Навізької сільської ради від 03.04.2008 

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

документів, що посвідчують право оренди земельних ділянок ВАТ 

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

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

04.12.2020 року №43/5 «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)». 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

11. Про внесеннязмін до рішеннясесії Рожищенськоїміської ради від 26 березня 

2021р. №6/ 55«Про визначення переліку земельних ділянок та/або прав на них, 

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

12. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Беркиті Р.І. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

13. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  



земельної ділянки гр. Захарову В. О. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

14. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Коновалову А. Л. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

15. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Корлупову А.П. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

16. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Мілінчуку С. М. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

17. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Пислару С.С. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

18. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Торчинюку В.Я. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

19. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Берешу М.Ю. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

20. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Богайчуку О.С. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

21. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Цепі Р.І. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

22. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Цепі Р.І. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

23. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

Рожищенській районній спілці споживчих товариств. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

24. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної  ділянки гр. Луцюк С.Ю. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

25. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної  ділянки гр. Шпортько Ю.І. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

26. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Боярин Т. А. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

27. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Вигівській О.А. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

28. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Демянчук  С.В. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

29. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  



земельної ділянки гр. Клевець С. А. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

30. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Ткачук О. М. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

31. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення  

земельної  ділянки гр. Мелінчук І.М. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

32. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Доскучу В.О. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

33. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Доскуч О.М. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

34. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Грицюк О.А. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

35. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Савчук Ю.Є. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

36. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Грицюку О.А. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

37. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Мартинюк Н.С. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

38. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Саковець Є.М. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

39. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Саковець О.М. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

40. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Рудусь Л.А. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

41. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Александровичу В.М. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

42. Заява про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Захарчуку А.Г. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

43. Заява про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Зуй В.В. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

44. Заява про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Кривицькій Ю.В. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 



45. Заява про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Ляшук М.М. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

46. Заява про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Скляренку С.В. 
Інформує: Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради. 

47. Різне. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

засіданні постійної комісії присутні представники учасників АТО, жителі 

Рожищенської територіальної громади, заявники та запропонувала розглянути 

питання № 11-19, № 34, № 35, № 40 першочергово. 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити порядок денний постійної комісії із запропонованими змінами. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про внесення змін до рішення сесії Рожищенської міської ради від 26 березня 

2021р. №6/ 55 «Про визначення переліку земельних ділянок та/або прав на них, 

які виставляються на земельні торги на території Рожищенської міської ради». 

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

ради проінформував щодо даного питання. 

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

Патлашинський Р.Я. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин міської ради     

Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та внести зміни до рішення сесії Рожищенської міської 

ради від 26 березня 2021 року за № 6/55 «Про визначення переліку земельних 

ділянок та/або прав на них, які виставляються на земельні торги на території 

Рожищенської міської ради», а саме: виключити з переліку земельних ділянок 

та/або прав на них, які виставляються на земельні торги на території 

Рожищенської міської ради земельну ділянку площею  15.3486 га. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Беркиті Р.І. 

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

ради проінформував щодо даного питання. 

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

Патлашинський Р.Я. 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин міської ради      

Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Беркиті Руслану Івановичу за межами 

населених пунктів Рожищенської міської ради у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною  площею 1,0000 га. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Захарову В. О. 

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

ради проінформував щодо даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин міської ради       

Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Захарову Валерію Олександровичу за межами 

населених пунктів Рожищенської міської ради у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 1,0000 га. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Коновалову А. Л. 

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

ради проінформував щодо даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин міської ради      

Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Коновалову Андрію Леонідовичу за межами 

населених пунктів Рожищенської міської ради у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 1,0000 га. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Корлупову А.П. 



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

ради проінформував щодо даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин міської ради      

Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Корлупову Анатолію Петровичу за межами 

населених пунктів Рожищенської міської ради у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 1,0000 га. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Мілінчуку С. М. 

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

ради проінформував щодо даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин міської ради      

Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Мілінчуку Сергію Миколайовичу за межами 

населених пунктів Рожищенської міської ради у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 1,0000 га. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Пислару С.С. 

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

ради проінформував щодо даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин міської ради      

Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні танадати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Пислару Сергію Сергійовичу за межами 

населених пунктів Рожищенської міської ради у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 1,0000 га. 

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

 

 



СЛУХАЛИ: 

9. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Торчинюку В.Я. 

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

ради проінформував щодо даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин міської ради       

Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Торчинюку Віталію Ярославовичу за межами 

населених пунктів Рожищенської міської ради у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 1,0000 га. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Берешу М.Ю. 

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

ради проінформував щодо даного питання. 

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

Патлашинський Р.Я. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин міської ради      

Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати відповідь заявнику. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

11. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Грицюк О.А. 

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

ради проінформував щодо даного питання. 

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

Патлашинський Р.Я. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин міської ради      

Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Грицюк Ользі Анатоліївні в c. Пожарки у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 1,0000 га. 

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

 



СЛУХАЛИ: 

12. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Савчук Ю.Є. 

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

ради проінформував щодо даного питання. 

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

Патлашинський Р.Я., Мазелюк А.Ю. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин міської ради      

Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Савчук Юлії Євгенівні в c. Пожарки у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 1,0000 га. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

13. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Рудусь Л.А. 

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

ради проінформував щодо даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин міської ради      

Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Рудусь Людмилі Андріївні в c. Дмитрівка у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,2000 га. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

14. 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. 

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

засіданні та затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передачу земельних ділянок у власність. 

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



 

СЛУХАЛИ: 

15. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

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

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

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

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

засіданні та затвердити технічні документації із землеустрою щодо 

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

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

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

 

СЛУХАЛИ: 

16. 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., Алієва Л.Є., 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 черговому 

засіданні та затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, передачу земельних ділянок у власність. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

17. Про  затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Козин Рожищенської міської ради. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

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

засіданні та затвердити  технічну документацію нормативної грошової оцінки 

земель с. Козин. 

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

 

 



СЛУХАЛИ: 

18. Про  затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Рудка-Козинська Рожищенської міської ради. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

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

засіданні та затвердити  технічну документацію нормативної грошової оцінки 

земель с. Рудка-Козинська.   

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

 

СЛУХАЛИ: 

19. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

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

Рожищенської  міської ради проінформував щодо даного питання. 

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

засіданні та надати дозвіл на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення особистого селянського господарства власникам 

сертифікатів на право на земельну частку (пай). 

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

 

СЛУХАЛИ: 

20. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) за рахунок невитребуваних (нерозподілених) земельних часток 

(паїв). 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

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

засіданні та надати дозвіл на розробку технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) за рахунок невитребуваних (нерозподілених) земельних часток 



(паїв), які розташовані за межами населених пунктів на території Рожищенської 

міської ради в оренду терміном на 10 років або до дня державної реєстрації 

права власності на земельні ділянки: 

1) Гр. Остапенко Юрію Андрійовичу для ведення особистого селянського 

господарства, які розташовані за межами населеного пункту с. Пожарки; 

2) Сільськогосподарському приватному підприємству «Вишеньки» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які розташовані за 

межами населеного пункту с. Вишеньки. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

21. Про внесення змін до рішення сесії Навізької сільської ради від 03.04.2008 

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

документів, що посвідчують право оренди земельних ділянок ВАТ 

«Волиньобленерго». 

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

ради проінформував щодо даного питання. 

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

засіданні та встановити плату за оренду земельних ділянок, наданих ПРАТ 

«Волиньобленерго» в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земель в 

межах населеного пункту сіла Навіз. 
Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

22. Про внесення змін до рішення сесії Топільненської сільської ради               

від 04.12.2020 року № 43/5 «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 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., 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 черговому 

засіданні та внести зміни до рішення сесії Топільненської сільської ради від 

04.12.2020 року № 43/5 «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)». 

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

 

 



СЛУХАЛИ: 

23. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Богайчуку О.С. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

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

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду терміном на 49 років гр. Богайчуку Олександру 

Степановичу для іншого сільськогосподарського призначення (для 

обслуговування приміщення зернотоку з піднавісом) орієнтовною площею 

1,0000 га, що розташована в с. Пожарки, вул. Центральна, 79а. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

24. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Цепі Р.І. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

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

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду терміном на 49 років гр. Цепі Руслану Івановичу 

для іншого сільськогосподарського призначення (для обслуговування 

приміщення вагової та зерноплощадки з піднавісом) орієнтовною площею 

0,4000 га, що розташована в с. Пожарки, вул. Центральна, 79б. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 

25. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Цепі Р.І. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

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

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки в оренду терміном на 49 років гр. Цепі Руслану Івановичу 

для іншого сільськогосподарського призначення (для обслуговування 

приміщення овочесховища) орієнтовною площею 5,0000 га, що розташована в 

с. Пожарки, вул. Центральна, 79б. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

26. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

Рожищенській районній спілці споживчих товариств. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

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

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду терміном на 49 років Рожищенській районній спілці 

споживчих товариств для обслуговування буфету орієнтовною площею 0,0500 

га, що розташована в с. Сокіл, Незалежності, 42. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

27. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної  ділянки гр. Луцюк С.Ю. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

проінформував щодо даного питання. 

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

Патлашинський Р.Я., Лук'янчук В.П. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Луцюк С.Ю. 

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

(дана рекомендація не прийнята). 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Карпюк Т.О., Патлашинський Р.Я.,        

Алієва Л.Є. 

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 чергової сесії міської ради без рекомендації 

комісії щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Луцюк С.Ю. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

28. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної  ділянки гр. Шпортько Ю.І. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

проінформував щодо даного питання. 

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

Патлашинський Р.Я., Лук'янчук В.П. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Шпортько Ю.І. 

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

(дана рекомендація не прийнята). 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., Карпюк Т.О., Патлашинський Р.Я.,       

Алієва Л.Є. 

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 чергової сесії міської ради без рекомендації 

комісії щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Шпортько Ю.І. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

29. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Боярин Т. А. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

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

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Боярин Тамарі Анатоліївні в с. Рудня у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,3300 га. 



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

 

СЛУХАЛИ: 

30. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Вигівській О.А. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

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

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Вигівській Ользі Адамівні смт. Дубище у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,0300 га. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

31. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Демянчук  С.В. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

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

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Демянчук Світлані Віталіївні в с. Рудка-Козинська у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею 0,2700 га. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

32. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Клевець С. А. 

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

Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

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

Р.Я., Данилюк О.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 черговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Клевець С. А. 



Голосування:  «за»  - 3,  «проти»  - 1 (Алієва Л.Є.),  «утримався» - 0,  «не 

голосував» - 0. 

(дана рекомендація не прийнята). 

ОБГОВОРЕННЯ:  Клімчук А.С., 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. Винести дане питання на розгляд чергової сесії міської ради без рекомендації 

комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Клевець С. А. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

33. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Ткачук О. М. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

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

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Ткачук Ользі Миколаївні в смт. Дубище у власність у 

власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель та споруд площею 0,1500га. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

34. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення  

земельної  ділянки гр. Мелінчук І.М. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

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

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Мелінчук Інні Миколаївні в м. Рожище у власність для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,0077га. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

35. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  



земельної ділянки гр. Доскучу В.О. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Карпюк Т.О., Кисіль Д.В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Доскучу Василю Олександровичу в c. Дмитрівка у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею 0,2000 га. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

36. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Доскуч О.М. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Карпюк Т.О., Кисіль Д.В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Доскуч Оксані Михайлівні в c. Дмитрівка у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,3000 га. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

37. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Грицюк О.А. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

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

Патлашинський Р.Я., Поліщук В.А., Вербицький М.Л., Мазелюк А.Ю. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Грицюку Олександру Анатолійовичу в с. Пожарки у 

власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель та споруд орієнтовною площею 0,2000 га. 

Голосування:  «за»  - 1 (Клімчук А.С.),  «проти»  - 2 (Патлашинський Р.Я., 

Алієва Л.Є.), «утримався» - 1 (Карпюк Т.О.),  «не голосував» - 0. 



(дана рекомендація не прийнята). 

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

Патлашинський Р.Я., Алієва Л.Є., Поліщук В.А., Вербицький М.Л.,        

Мазелюк А.Ю. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

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

комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Грицюку Олександру Анатолійовичу в с. 

Пожарки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд орієнтовною площею 0,2000 га. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

38. 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 проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Карпюк Т.О., 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 чергової сесії міської ради без рекомендації 

комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Мартинюк Надії Сергіївні в c. Духче у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею 2,0000 га з метою підготовки земельної ділянки на земельні торги. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

39. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Саковець Є.М. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: Куденьчук К.Ю., Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Карпюк Т.О.  

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

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

комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Саковець Євгенії Михайлівні в c. Сокіл у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею 2,0000 га з метою включення земельної ділянки до переліку земельних 

ділянок, які будуть виставлятися на земельні торги. 

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



 

СЛУХАЛИ: 

40. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Саковець О.М. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: Куденьчук К.Ю., Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Карпюк Т.О., 

Патлашинський Р.Я. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

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

комісії щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Саковець Олександру Миколайовичу в c. 

Сокіл у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею 2,0000 га з метою включення земельної ділянки до 

переліку земельних ділянок, які будуть виставлятися на земельні торги. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

41. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Александровичу В.М. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: Куденьчук К.Ю., Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Карпюк Т.О., 

Патлашинський Р.Я., Поліщук В.А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Внести зміни в проект рішення, а саме: надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Александровичу 

Володимиру Миколайовичу в c. Дмитрівка у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 0,1500 га. 

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення зі 

змінами на черговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

42. Заява про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Захарчуку А.Г. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

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

Патлашинський Р.Я., Поліщук В.А. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний прект рішення на 

черговому засіданні та відмовити в надані дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Захарчуку Андрію 

Георгійовичу за межами населених пунктів Рожищенської міської ради у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею 2,0000га. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

43. Заява про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Зуй В.В. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

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

Патлашинський Р.Я., Поліщук В.А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний прект рішення на 

черговому засіданні та відмовити в надані дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Зуй Володимиру 

Володимировичу за межами населених пунктів Рожищенської міської ради у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею 2,0000га. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

44. Заява про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Кривицькій Ю.В. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

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

Патлашинський Р.Я., Поліщук В.А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний прект рішення на 

черговому засіданні та відмовити в надані дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Кривицькій Юлії 

Володимирівні за межами населених пунктів Рожищенської міської ради у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею 2,0000га. 

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



 

СЛУХАЛИ: 

45. Заява про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Ляшук М.М. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

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

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Ляшук Марії Миколаївні за межами населених пунктів 

Рожищенської міської ради у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею 0,3500 га. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

46. Заява про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Скляренку С.В. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

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

засіданні та надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Скляренко Сергію Вікторовичу за межами населених 

пунктів Рожищенської міської ради у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 0,7000 га. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

47. Різне 

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Рожищенській міській раді для продажу права оренди на 

земельних торгах для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в 

с. Сокіл. 

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

Рожищенської міської ради проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: Клімчук А.С., Карпюк Т.О., Патлашинський Р.Я. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 



2. Рекомендувати відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

підготувати проект рішення щодо надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Рожищенській міській раді в 

с. Сокіл для продажу права оренди земельної ділянки терміном на 10 років на 

конкурентних засадах (земельних торгах) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва орієнтовною площею 20,0000 га. 

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

 

 

Голова постійної комісії                                                             А.С. Клімчук  

 

Секретар постійної комісії                                                         Т.О. Карпюк  


