
 
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 
 

«29» червня 2021 року     м.  Рожище                                   № 9 

 

 

Присутні та запрошені: 

Голова постійної комісії: Клімчук А.С. 

заступник голови постійної комісії – Алієва Л.Є. 

секретар постійної комісії – Федчук Ю.В. 

члени комісії: Богун Ю.О., Карпюк Т.О. 

 

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; 

Мазелюк А.Ю. – староста; 

заявники, представники заявників. 

 

Порядок денний засідання: 

1. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), передачу земельних ділянок у власність (Доп. Данилюк О.О.) 

 



2. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), виділення земельної ділянки власнику земельної частки 

(паю) (Доп. Данилюк О.О.) 

 

3. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, передачу земельних ділянок у власність(Доп. Данилюк О.О.) 

 

4. Про затвердження проектів  землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки, передачу земельних ділянок в оренду (Доп. Данилюк О.О.) 

 

5. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, зміну цільового призначення земельних ділянок (Доп. Данилюк 

О.О.) 

 

6. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості),надання земельних ділянок у постійне користування (Доп. 

Данилюк О.О.) 

 

7. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), передачу земельних ділянок в оренду (Доп. Данилюк О.О.) 

 

8. Про  затвердження технічних документацій з нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів (Доп. Данилюк О.О.) 

 

9. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки (Доп. Данилюк О.О.) 

 

10. Про розірвання договорів оренди землі (Доп. Данилюк О.О.) 

 

11. Про передачу земельних ділянок в оренду (Доп. Данилюк О.О.) 

 

12. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок (Доп. Данилюк О.О.) 

 

13. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок (Доп. Данилюк О.О.) 

 

 

14. Про внесення змін у рішення виконавчого комітету Рожищенської міської 

ради від 24.01.1996 року №6 "Про передачу в приватну власність 

земельних ділянок громадянам м. Рожище" (Доп. Данилюк О.О.) 



 

15. Про внесення змін у рішення виконавчого комітету Рудко-Козинської 

сільської ради від 16.11.1993 року №14 «Про проведення приватизації 

земельних ділянок на території  Рудко-Козинської сільської Ради 

народних депутатів» (Доп. Данилюк О.О.) 

 

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

17.06.2021 року №8/45 «Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення Рожищенській районній спілці споживчих 

товариств» (Доп. Данилюк О.О.) 

 

17. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) (Доп. Данилюк О.О.) 

 

18. 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) (Доп. Данилюк О.О.) 

 

19. Про надання дозволу розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки (Доп. Данилюк О.О.) 

 

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) ФГ «ПРИРІСТ» (Доп. Данилюк О.О.) 

 

21. 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) гр. Остапенко Ю.А. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

22. Про внесення змін до Програми охорони та раціонального використання 

земель Рожищенської територіальної громади на 2021 рік (Доп. Данилюк 

О.О.) 

 

23. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

організації території земельних часток (паїв) колишнього КСП «Дружба» 

(Доп. Данилюк О.О.) 

 

24. Про надання згоди на передачу в суборенду земельних ділянок (Доп. 

Данилюк О.О.) 

 

25. Про заміну сторони та внесення змін до договорів оренди землі (Доп. 

Данилюк О.О.) 



 

26. Про надання дозволів на складання проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Рожищенській міській раді (Доп. Данилюк 

О.О.) 

 

27. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Кулік А. А. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

28. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Гаврилюку І. П. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

29. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Балій Л.Б. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

30. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Толкач С.М. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

31. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Юрчук Г.В.(Доп. Данилюк О.О.) 

 

32. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Архипчуку Р. І. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

33. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Бак Г.І. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

34. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Біруку В.І (Доп. Данилюк О.О.) 

 

35.  Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Берневеку С.П (Доп. Данилюк О.О.) 

 

36.  Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Величко Н. В. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

37. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Гурняк К. В. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

38. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Іщуку Н.Ю. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

39. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Іщуку Ю.Ф. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

40. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Литвинчук С.М. (Доп. Данилюк О.О.) 



 

41. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Столярчуку А.А. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

42. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Сидорчука Ю.В. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

43. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Омельчуку О.А. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

44. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Вірному О.Б. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

45. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Швець І.М. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

46. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Панасюк В.В. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

47. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Остапчуку Є.Б. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

48. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Новосад В.В. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

49. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Морозу О.М. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

50. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Литвинчуку С.М. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

51. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Криволапчук В.В. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

52. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Вірному О.Б. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

53. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Співаку О.В. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

54. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Співак С.В. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

55. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Бега О.В. (Доп. Данилюк О.О.) 

 



56. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Бега Х.І. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

57. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Вишневській Л.П. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

58. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Вишневському Б.П. (Доп. Данилюк 

О.О.) 

 

59. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Іщуку О.Л. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

60. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Коровіцькій Л.В. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

61. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Ройчуку О.В. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

62. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Татюку Р.А. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

63. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Вонсовському Р.В. (Доп. Данилюк 

О.О.) 

 

64. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Гриневичу В.М. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

65. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Друкачук Г.З. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

66. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Лизогубенко Ю.С. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

67. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Мосійчук Н.І. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

68. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Наумчук П.В. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

69. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Шарабура М.В. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

70. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Хом’як Н.О. (Доп. Данилюк О.О.) 



 

71. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Іщук Г.О. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

72. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Ваврук Г.В. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

73. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Бойчук М.П. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

74. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Антонюк Н.О. (Доп. Данилюк 

О.О.) 

 

75. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Іщук В.П. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

76. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Бречко В.П. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

77. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Васильєву І.В. (Доп. Данилюк 

О.О.) 

 

78. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Васильєв П.І. (Доп. Данилюк 

О.О.) 

 

79. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Вознюк В.В. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

80. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Калашник С.М. (Доп. Данилюк 

О.О.) 

 

81. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Лукаш В.О. (Доп. Данилюк О.О.) 

 

82. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Метешко А.Г. (Доп. Данилюк 

О.О.) 

 

83. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки гр. Телюк В.І. (Доп. Данилюк О.О.) 

 



84. Клопотання ФГ «ПРИРІСТ» на розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) за рахунок невитребуваних (нерозподілених) 

земельних часток (паїв) (Доп. Вербицький М.Л.) 

 

85. Заява ФОП Дацюка М.М, на розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) за рахунок невитребуваних (нерозподілених) 

земельних часток (паїв) (Доп. Вербицький М.Л.) 

 

86. Заява ФОП Орлюка Ігоря Антоновича на продовження (поновлення) дії 

договору оренди  земельної ділянки (кадастровий номер 

0724585001:01:001:0447) площею 0,0080 га строком на 15 років, для 

розміщення павільйону автобусної зупинки з торговим павільйоном, яка 

розташована в с. Переспа. (Доп. Вербицький М.Л.) 

 

87. Заява громадянина Матвійчука Василя Юрійовича про надання дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель площею 6,0 га в с. Малинівка (Доп. Вербицький 

М.Л.) 

 

88. Заява громадянина Пархомчука Павла Петровича про організацію та 

проведення земельних трогів щодо земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,05 га для розташування складських та допоміжних приміщень 

млина, яка розташована в с. Переспа по вул. Квітнева поряд із земельною 

ділянкою кадастровий номер 0724585000:01:002:0307) (Доп. Вербицький 

М.Л.) 

 

89. Заява громадянина Белею Михайлу Михайловичу про організацію та 

проведення земельних трогів щодо земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,40 га для рибогосподарських потреб, яка розташована в с. 

Рудня поряд із земельною ділянкою кадастровий номер 

0724585900:01:001:0012) (Доп. Супрун А.А.) 

 

90. Заява громадянина Петручику Денису Володимировичу  про 

організацію та проведення земельних трогів щодо земельної ділянки 

орієнтовною 1,40 га для будівництва та обслуговування виробничо-

складських приміщень, яка розташована в с. Рудня поряд із земельною 

ділянкою кадастровий номер 0724585903:03:000:0197) (Доп. Супрун 

А.А.) 

 

91. Заява громадян жителів села Берегове про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для створення 

громадських пасовищ орієнтовною площею – 200 га в межах населеного 

пункту с. Берегове та за його межами на території Рожищенської міської 



ради, а також про виключення з переліку ділянок, які пропонуються до 

продажу прав оренди на торгах земельної ділянки кадастровий номер 

0724584100:01:002:0901 загальною площею 10,4 га. (Доп. Вербицький 

М.Л.) 

 

92. Клопотання ФГ «ПРИРІСТ» про внесення змін в договір оренди землі  

№58/17 від 27.06.2017 в частині зміни площі та розміру орендної плати, в 

зв’язку з ти,  що частина земельних ділянок витребувані власниками 

земельних часток (паїв) на момент звернення фермерського господарства. 

(Доп. Вербицький М.Л.) 

 

93. Клопотання ФГ «ПРИРІСТ» про внесення змін в договір оренди землі 

№ 59/17 від 27.06.2017 в частині зміни площі та розміру орендної плати, в 

зв’язку з тим, що частина земельних ділянок витребувані власниками 

земельних часток (паїв) на момент звернення фермерського господарства. 

(Доп. Кудиньчук К.Ю.) 

 

94. Клопотання ФГ «ПРИРІСТ» про внесення змін в договір оренди землі 

№ 60/17 від 27.06.2017 в частині зміни площі та розміру орендної плати, в 

зв’язку з тим, що частина земельних ділянок витребувані власниками 

земельних часток (паїв) на момент звернення фермерського господарства. 

(Доп. Кудиньчук К.Ю.) 

 

95. Заява гр. Грицюка С. Р. про продовження терміну дії договору оренди 

земельної ділянки по вулиці Мазепи в м. Рожище терміном на 5 років. 

(Доп. Лазарук О.В.) 

 

96. Заява гр. Деречинської Н.А. про передачу в оренду земельної ділянки по 

вулиці Мазепи в м. Рожище через аукціон, з метою подальшого 

інвестування в розвиток території (Доп. Лазарук О.В.) 

 

97. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Біляшевич Л.М. (Доп. Супрун А.А.) 

 

98.  Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки, які 

надаються в оренду на території Рожищенської міської ради (Доп. 

Данилюк О.О.) 

 

99.  Різне 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: Клімчук А.С. - голова постійної комісії повідомила, що на засіданні 

постійної комісії присутні заявники, представники заявників та запропонувала 

розглянути питання № 84,85,86,87,19,95,96 першочергово. 



Данилюк О.О. проінформував по питаннях № 92,93,94 та запропонував дані 

питання виключити з порядку денного, а також вніс пропозицію включити до 

порядку денного питання "Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Біляшевич Л.М." та "Про 

затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки, які надаються в 

оренду на території Рожищенської міської ради". 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити порядок денний постійної комісії із запропонованими змінами. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

2. Клопотання ФГ «ПРИРІСТ» на розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

(паїв). 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

доповів щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Богун Ю.О., Самолюк І., Дацюк М.М., Куденчук 

В.М., Поліщук В.А., Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Карпюк Т.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 даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл Фермерському господарству 

«ПРИРІСТ» на розробку технічних документацій із землеустрою щодо 

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

рахунок невитребуваних (нерозподілених) земельних часток (паїв) загальною 

площею 31,3972 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

в оренду терміном на 10  років або до дня державної реєстрації права власності 

на таку земельну ділянку, які розташовані за межами населеного пункту с. 

Мильськ на території Рожищенської міської ради. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 1 (Богун Ю.О.), «не 

голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Заява ФОП Дацюка М.М. на розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

(паїв). 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

доповів щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Богун Ю.О., Дацюк М.М., Куденчук В.М., 

Поліщук В.А., Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Карпюк Т.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 даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та надати дозвіл фізичній особі – підприємцю Дацюку 

М.М. на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

невитребуваних (нерозподілених) земельних часток (паїв) загальною площею 

31,3972 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в оренду 

терміном на 10  років або до дня державної реєстрації права власності на таку 

земельну ділянку, які розташовані за межами населеного пункту с. Мильськ на 

території Рожищенської міської ради. 

Голосування: «за» - 4 , «проти» - 0, «утримався» - 1 (Богун Ю.О.), «не 

голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Заява ФОП Орлюка Ігоря Антоновича на продовження (поновлення) дії 

договору оренди  земельної ділянки (кадастровий номер 

0724585001:01:001:0447) площею 0,0080 га строком на 15 років, для 

розміщення павільйону автобусної зупинки з торговим павільйоном, яка 

розташована в с. Переспа. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

доповів щодо даного питання. 

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

Алієва Л.Є., Богун Ю,О., Орлюк Р.М. (представник заявника Орлюка І.А.). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Рекомендувати відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

доопрацювати проект рішення,  а саме, додати пункти:  

- Внести зміни до договору оренди землі, змінивши розмір орендної плати з 5% 

на 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки; 

- Зобов’язати фізичну особу – підприємця Орлюка Ігоря Антоновича 

забезпечувати благоустрій на орендованій земельній ділянці та прилеглій до неї 

території. 

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення зі змінами на 

позачерговому засіданні та продовжити фізичній особі – підприємцю Орлюку 

Ігорю Антоновичу термін оренди земельної ділянки площею 0,0080 га строком 

на 10 років, для розміщення павільйону автобусної зупинки з торговим 

павільйоном, яка розташована в с. Переспа на території Рожищенської міської 

ради.  

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

 



СЛУХАЛИ: 

5. Заява громадянина Матвійчука Василя Юрійовича про надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

площею 6,0 га в с. Малинівка. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

доповів щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Поліщук В.А., Богун Ю.О., Алієва Л.Є., Клімчук 

А.С., Федчук Ю.В., Данилюк О.О., Ковальчук В.В., Герун Ю.Є. (представник 

заявника Матвійчука В.Ю.). 

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 надати дозвіл Рожищенській міській раді на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

орієнтовною площею 6,0 га на території с. Малинівка. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про надання дозволу розроблення технічних документацій із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки. 

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

Рожищенської міської ради доповів щодо даного питання. 

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

В.А., Богун Ю.О., Вербицький М.Л., Терпіль Ю.М. (представник від ПАТ 

"Кульчинський силікатний завод"). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин міської ради      

Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

доопрацювати проект рішення, а саме: внести зміни до проекту рішення, 

вказавши площу двох окремих земельних ділянок 2,0000га та 1,1000га, 

відповідно до заяви ПАТ "Кульчинський силікатний завод". 

3. Рекомендувати сесії міської ради надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності в с. Валер’янівка загальною площею 3,1000га на дві окремі земельні 

ділянки площею 2,0000га та 1,1000га відповідно. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

7. Заява гр. Грицюка С. Р. про продовження терміну дії договору оренди 

земельної ділянки по вулиці Мазепи в м. Рожище терміном на 5 років. 

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

відділу Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 



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

Ю.О., Карпюк Т.О., Грицюк С.Р. (заявник), Замлинський С.С. (представник 

заявника Деречинської Н.А.). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста-юрисконсульта юридичного відділу 

Рожищенської міської ради Лазарук О.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради поновити термін дії договору оренди землі 

укладеного між Рожищенською міською радою та гр. Грицюком Сергієм 

Романовичем на земельну ділянку в м. Рожище, вул. Мазепи. 

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

(дана рекомендація не прийнята). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Карпюк Т.О., Данилюк О.О., Богун 

Ю.О., Поліщук В.А., Грицюк С.Р. (заявник), Замлинський С.С. (представник 

заявника Деречинської Н.А.). 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати сесії міської ради відмовити в поновленні дії договору оренди 

землі гр. Грицюку С.Р. на земельну ділянку в м. Рожище, по вул. Мазепи. 

Голосування:  «за»  - 4,  «проти»  - 0,  «утримався» - 1 (Богун Ю.О.),  «не 

голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Заява гр. Деречинської Н.А. про передачу в оренду земельної ділянки по 

вулиці Мазепи в м. Рожище через аукціон, з метою подальшого інвестування в 

розвиток території. 

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

відділу Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Федчук Ю.В., Карпюк Т.О., 

Грицюк С.Р. (заявник), Замлинський С.С. (представник заявника Деречинської 

Н.А.). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста-юрисконсульта юридичного відділу 

Рожищенської міської ради Лазарук О.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

надати відповідь заявнику гр.. Деречинській Н.А. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

9. 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 доповів щодо даного питання та запропонував 

включити у додаток до проекту рішення технічну документацію із землеустрою 

гр. Сидоренка Юрія Івановича, с.Трилісці. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Богун Ю.О. 

ВИРІШИЛИ: 



1. Інформацію начальника відділу земельних відносин міської ради       

Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення зі змінами на 

позачерговому засіданні та затвердити технічну документацію із землеустрою 

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

місцевості) та передати безоплатно у власність земельні ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

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

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

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

виділення земельної ділянки власнику земельної частки (паю). 

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

Рожищенської міської ради доповів щодо даного питання та запропонував 

додатково включити у додаток до проекту рішення технічні документації із 

землеустрою 52 громадян. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин міської ради       

Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення зі змінами на 

позачерговому засіданні та затвердити технічну документацію із землеустрою 

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

місцевості) для ведення особистого селянського господарства на території 

Рожищенської міської ради.  

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

 

СЛУХАЛИ: 

11. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, передачу земельних ділянок у власність. 

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

Рожищенської міської ради доповів щодо даного питання та запропонував 

додатково включити у додаток до проекту рішення проекти землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 2 громадян. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин міської ради       

Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення зі змінами на 

позачерговому засіданні та затвердити проекти землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передати безоплатно у власність земельні ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), для ведення особистого селянського господарства 

громадянам. 

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



 

СЛУХАЛИ: 

12. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельних ділянок в оренду. 

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

Рожищенської міської ради доповів щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Карпюк Т.О., Федчук Ю.В., Богун 

Ю.О., Супрун А.А., Вербицький М.Л. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради затвердити проекти землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передати земельну ділянку в оренду гр. 

Лавренюк Л.О. для городництва (термін оренди - 5 років, ставка орендної плати 

- 10%) та Бикируку О.В. три земельні ділянки для іншого 

сільськогосподарського призначення (термін оренди  - 49 років, ставка орендної 

плати - 6%). 

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

 

СЛУХАЛИ: 

13. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, зміну цільового призначення земельних ділянок. 

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

Рожищенської міської ради доповів щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Карпюк Т.О., Федчук Ю.В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин міської ради      

Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради затвердити проекти землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та змінити цільове призначення земельних 

ділянок. 

Голосування: «за» - 5, «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), 

надання земельних ділянок у постійне користування. 

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

Рожищенської міської ради доповів щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради затвердити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

та надати земельні ділянки у постійне користування. 

Голосування: «за» - 5, «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 земельних ділянок в оренду. 

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

Рожищенської міської ради доповів щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради затвердити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та передати громадянам в оренду земельні ділянки. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

16. Про  затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів. 

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

Рожищенської міської ради доповів щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: 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 затвердити  технічну документацію з 

нормативної грошової оцінки земель с. Єлизаветин, с. Носачевичі та с. 

Олешковичі Рожищенської міської ради. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

17. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки. 

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

Рожищенської міської ради доповів щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради затвердити технічну документацію із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності в м. 

Рожище, вул. Гагаріна, 47 на дві окремі земельні ділянки. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

18. Про розірвання договорів оренди землі. 

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

Рожищенської міської ради доповів щодо даного питання. 



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

Поліщук В.О., Лясковський С.Ю. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розірвати договір оренди землі укладений 

між Рожищенською міською радою та Товариством з обмеженою 

відповідальністю «РОЖИЩЕ ГАРАНТБУДСЕРВІС».  

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

 

СЛУХАЛИ: 

19. Про передачу земельних ділянок в оренду. 

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

Рожищенської міської ради доповів щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Богун Ю.О., Поліщук В.А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради передати Товариству з обмеженою 

відповідальністю «РОЖИЩЕ ГАРАНТБУДСЕРВІС» в оренду терміном на 49 

років земельну ділянку, в м. Рожище, вул. Гагаріна, 47 під 3% від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

20. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок. 

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

Рожищенської міської ради доповів щодо даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради надати дозвіл на проведення експертної  

грошової оцінки земельної ділянки в м. Рожище, вул. Гагаріна, 47. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

21. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

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

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

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

Рожищенської міської ради доповів щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 



2. Рекомендувати сесії міської ради затвердити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) в м. Рожище, вул. Незалежності, 33/3. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

22. Про внесення змін у рішення виконавчого комітету Рожищенської міської 

ради від 24.01.1996 року №6 "Про передачу в приватну власність земельних 

ділянок громадянам м. Рожище". 

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

Рожищенської міської ради доповів щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради внести зміни в рішення виконавчого 

комітету Рожищенської міської ради від 24.01.1996р. № 6 "Про передачу в 

приватну власність земельних ділянок громадянам м. Рожище". 

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

 

СЛУХАЛИ: 

23. Про внесення змін у рішення виконавчого комітету Рудко-Козинської 

сільської ради від 16.11.1993 року № 14 «Про проведення приватизації 

земельних ділянок на території Рудко-Козинської сільської Ради народних 

депутатів». 

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

Рожищенської міської ради доповів щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради внести зміни в рішення виконавчого 

комітету Рудко-Козинської сільської ради від 16.11.1993 року №14 «Про 

проведення приватизації  земельних ділянок на території Рудко-Козинської 

сільської Ради народних депутатів». 

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

 

СЛУХАЛИ: 

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

17.06.2021 року № 8/45 «Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення Рожищенській районній спілці споживчих 

товариств». 

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

Рожищенської міської ради доповів щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 



2. Рекомендувати сесії міської ради внести зміни в пункт 1 в рішенні сесії 

Рожищенської міської ради від 17.06.2021 року № 8/45 «Про надання дозволу 

на складання проекту землеустрою щодо відведення Рожищенській районній 

спілці споживчих товариств». 

 

 

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

 

СЛУХАЛИ: 

25. Про надання дозволу на розроблення 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 доповів щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради надати дозвіл на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території 

Рожищенської міської ради. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

26. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

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

Рожищенської міської ради доповів щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради 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) на 

території Рожищенської міської ради. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

27. 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) ФГ «ПРИРІСТ». 



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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

доповів щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Карпюк Т.О., Богун 

Ю.О., Данилюк О.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 надати дозвіл Фермерському господарству 

«ПРИРІСТ» на розробку технічних документацій із землеустрою щодо 

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

рахунок невитребуваних (нерозподілених) земельних часток (паїв) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва в оренду терміном на 10 років. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

28. 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) гр. Остапенко Ю.А. 

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

Рожищенської міської ради доповів щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради 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) в оренду терміном на 10 років. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

29. Про внесення змін до Програми охорони та раціонального використання 

земель Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

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

Рожищенської міської ради доповів щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Богун Ю.О., Федчук Ю.В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради внести зміни до Програми охорони та 

раціонального використання земель Рожищенської територіальної громади на 

2021 рік. 

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

 



СЛУХАЛИ: 

30. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо організації 

території земельних часток (паїв) колишнього КСП «Дружба». 

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

Рожищенської міської ради доповів щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради надати дозвіл Рожищенській міській раді на 

розроблення проекту землеустрою щодо організації території земельних часток 

(паїв) колишнім членам – власникам земельних часток (паїв) колишнього КСП 

«Дружба» та їх спадкоємцям на території Рожищенської міської ради. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

31. Про надання згоди на передачу в суборенду земельних ділянок. 

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

Рожищенської міської ради доповів щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Богун Ю.О., Вербицький М.Л., Клімчук А.С., 

Федчук Ю.В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради надати згоду на передачу в суборенду 

земельних ділянок. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

32. Про заміну сторони та внесення змін до договорів оренди землі. 

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

Рожищенської міської ради доповів щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Богун Ю.О., Алієва Л.Є., Федчук Ю.В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

33. Про надання дозволів на складання проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Рожищенській міській раді. 

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

Рожищенської міської ради. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Богун Ю.О., 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 надати дозвіл на складання проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Рожищенській міській раді 

для продажу права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах 

(земельних торгах). 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

34. 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. 

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

Карпюк Т.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 Анатолію Аркадійовичу в с. Єлизаветин у власність 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд. 

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

(дана рекомендація не прийнята). 

В обговоренні взяли участь: 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. Кулік Анатолію Аркадійовичу, так як 

заявник не відноситься до пільгових категорій громадян (учасників бойових 

дій), які мають першочергове право. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

35. 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. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Богун Ю.О., Алієва Л.Є., Данилюк 

О.О., Карпюк Т.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 Ігорю Петровичу в cмт. Дубище у власність 

для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею до 

0,2000 га. 

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

(Федчук Ю.В.). 

(дана рекомендація не прийнята). 

В обговоренні взяли участь: 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 дозвілу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Гаврилюку Ігорю Петровичу, з метою 

залишення масиву у комунальній власності з можливістю його подальшого 

розгляду як масив під забудову. 

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

Ю.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

36. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Балій Л.Б. 

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

Рожищенської міської ради доповів щодо даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Балій Ларисі Богданівні. 

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

(Федчук Ю.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

37. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Толкач С.М. 

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

Рожищенської міської ради доповів щодо даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 



2. Рекомендувати сесії міської ради надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Толкач Сергію 

Миколайовичу. 

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

(Федчук Ю.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

38. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Юрчук Г.В. 

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

Рожищенської міської ради доповів щодо даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Юрчук Галині 

Володимирівні в м. Рожище у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 0,0800га. 

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

(Богун Ю.О.). 

(дана рекомендація не прийнята). 

В обговоренні взяли участь: 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. Юрчук Г.В. в зв'язку з тим, що є 

можливість використати в подальшому цю земельну ділянку під забудову. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

39. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Архипчуку Р. І. 

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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., 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 надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Архипчуку Роману 

Ігоровичу с. Козин у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 0,5000 га. 



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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

40. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки гр. Бак Г.І. 

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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Лазарук О.В., 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 надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бак Галині Іванівні в 

с.Єлизаветин у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд площею 0,1508 га. 

Голосування:  «за»  - 0,  «проти»  - 1 (Карпюк Т.О.), «утримався» - 3,  «не 

голосував» - 1 (Богун Ю.О.). 

(дана рекомендація не прийнята). 

В обговоренні взяли участь: 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. Бак Г.І. в зв'язку з тим, що вирішили 

першочергово надавати земельні ділянки учасникам бойових дій, а заявник не 

відноситься до цієї пільгової категорії. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

41. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Біруку В.І 

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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Біруку Василю Івановичу 

за межами населених пунктів (с. Єлизаветин) Рожищенської міської ради у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 0,5500 га. 



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

голосував» - 1 (Богун Ю.О.). 

(дана рекомендація не прийнята). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С. 

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. Біруку В.І, так як думки членів 

постійної комісії розділилися. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

42. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Берневеку С.П 

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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., 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 надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Берневеку Сергію 

Павловичу с. Носачевичі у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 0,6000 га. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

43. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Величко Н. В. 

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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Величко Нелі Василівні за 

межами населених пунктів (с. Крижівка) Рожищенської міської ради у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 2,0000 га. 

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

Ю.О.). 



(дана рекомендація не прийнята). 

В обговоренні взяли участь: 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. Величко Н. В. з метою включення 

земельної ділянки до переліку земельних ділянок, які будуть виставлятися на 

земельні торги. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

44. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Гурняк К. В. 

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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Карпюк Т.О., 

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 надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Гурняк Катерині Віталіївні 

смт. Дубище у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,3000 га. 

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

Ю.О.). 

(дана рекомендація не прийнята). 

В обговоренні взяли участь: 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. Гурняк К. В. з метою включення 

земельної ділянки до перспективного плану забудов. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

45. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Іщуку Н.Ю. 

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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 



В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Карпюк Т.О., 

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 надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Іщуку Назарію Юрійовичу 

за межами населених пунктів (с. Крижівка) Рожищенської міської ради у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 2,0000 га. 

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

Ю.О.). 

(дана рекомендація не прийнята). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С. 

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. Іщуку Н.Ю. в зв'язку з тим, що на тій 

території громадяни використовують земельні ділянки для городництва. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

46. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Іщуку Ю.Ф. 

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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Іщуку Юрію Феофановичу 

за межами населених пунктів (с. Крижівка) Рожищенської міської ради у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 2,0000 га. 

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

Ю.О.). 

(дана рекомендація не прийнята). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С. 

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. Іщуку Ю.Ф. з метою включення 

земельної ділянки до переліку земельних ділянок, які будуть виставлятися на 

земельні торги. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

47. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Литвинчук С.М. 

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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: 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 надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Литвинчук Сергію 

Миколайовичу за межами населених пунктів Рожищенської міської ради у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 1,0000 га. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

48. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Столярчуку А.А. 

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

Рожищенської міської ради доповіла 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 надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Столярчуку Андрію 

Анатолійовичу за межами населених пунктів Рожищенської міської ради у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 1,0000 га. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

49. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Сидорчука Ю.В. 

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

Рожищенської міської ради доповіла 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 надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Сидорчуку Юрію 

Вячеславовичу за межами населених пунктів Рожищенської міської ради у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 1,0000 га. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

50. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Омельчуку О.А. 

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

Рожищенської міської ради доповіла 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 надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Омельчуку Олександру 

Анатолійовичу за межами населених пунктів Рожищенської міської ради у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 1,0000 га. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

51. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Вірному О.Б. 

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

Рожищенської міської ради доповіла 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 надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Вірному Олександру 

Борисовичу за межами населених пунктів Рожищенської міської ради у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею до 1,0000 га. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

52. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Швець І.М. 



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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Швець Ірині Миколаївні с. 

Крижівка у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 1,2000 га. 

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

Ю.О.). 

(дана рекомендація не прийнята). 

В обговоренні взяли участь: 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. Швець І.М. в зв'язку з тим, що 

вирішили першочергово надавати земельні ділянки учасникам бойових дій, а 

заявник не відноситься до цієї пільгової категорії та вказана земельна ділянка 

не перебуває по факту в її використанні. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

53. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Панасюк В.В. 

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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Карпюк Т.О., 

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 надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Панасюку Віталію 

Володимировичу  с. Рудня у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 0,9900 га. 

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

Ю.О.). 

(дана рекомендація не прийнята). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., 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. Панасюк В.В., так як заявник не 

відноситься до пільгових категорій громадян (учасників бойових дій), які 

мають першочергове право. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

54. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Остапчуку Є.Б. 

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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Остапчуку Євгену 

Богдановичу в с. Рудня у власність для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель та споруд площею 0,1100 га. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

55. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Новосад В.В. 

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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Карпюк Т.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 надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Новосад Вікторії 

Валеріївні с. Козин у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 0,2000 га. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

56. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Морозу О.М. 



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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Карпюк Т.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 надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Морозу Олександру 

Миколайовичу в с. Носачевичі у власність для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель та споруд площею 0,1200 га. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

57. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Литвинчуку С.М. 

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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Литвинчуку Сергію 

Миколайовичу в с. Носачевичі у власність для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель та споруд площею 0,1200 га. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

58. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Криволапчук В.В. 

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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: 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 надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Криволапчук Вікторії 

Василівні смт. Дубище у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 0,4500 га. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 



59. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Вірному О.Б. 

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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: 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. Рекомендувати сесії міської ради надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Вірному Олександру 

Борисовичу в с. Рудня у власність для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель та споруд площею 0,1020 га. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

60. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Співаку О.В. 

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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

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

Карпюк Т.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 надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Співаку Олексію 

Володимировичу в с. Валер’янівка в оренду для городництва площею 0,3500 га. 

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

Ю.О.). 

(дана рекомендація не прийнята). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С. 

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. Співаку О.В. з метою включення 

земельної ділянки до переліку земельних ділянок, які будуть виставлятися на 

земельні торги. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

61. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Співак С.В. 



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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Співак Світлані Вікторівні 

в с. Дмитрівка в оренду для городництва терміном 5 років орієнтовною площею 

до 0,2500 га. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

62. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Бега О.В. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

доповів щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: 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 надати дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бега Олександру 

Віталійовичу в с. Тихотин у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 0,2000 га. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

63. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Бега Х.І. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

доповів 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 надати дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бега Христині Іванівні в с. 

Тихотин у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,3000 га. 



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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

64. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Вишневській Л.П. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

доповів щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: 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 надати дозвіл гр. Вишневській Лілії 

Петрівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду терміном на 10 років для сінокосіння та випасання худоби 

орієнтовною площею до 5,0000 га, яка розташована в межах населеного пункту 

с. Берегове на території Рожищенської міської ради. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

65. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Вишневському Б.П. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

доповів щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: 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 надати дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Вишневському Богдану 

Петровичу в с. Берегове у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 0,8500 га. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

66. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Іщуку О.Л. 



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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

доповів 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 надати дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Іщуку Олександру 

Леонідовичу в с. Переспа у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 0,5300 га. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

67. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Коровіцькій Л.В. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

доповів 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 надати дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Коровіцькій Лесі 

Валентинівні в с. Переспа у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 0,5000 га. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

68. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Ройчуку О.В. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

доповів 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 надати дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Ройчуку Олександру 

Володимировичу в с. Мирославка у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею до 1,0000 га. 



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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

69. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Татюку Р.А. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

доповів 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 надати дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Татюку Руслану 

Андрійовичу в с. Мильськ у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 0,6000 га. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

70. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Вонсовському Р.В. 

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

Рожищенської міської ради доповіла 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 надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Вонсовському Ростиславу 

Васильовичу в c. Пожарки у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 0,55 га. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

71. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Гриневичу В.М. 

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

Рожищенської міської ради доповіла 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 надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Гриневичу Віктору 



Михайловичу в c. Дмитрівка у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 0,40 га. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

72. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Друкачук Г.З. 

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

Рожищенської міської ради доповіла 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 надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Друкачук Галині Захарівні 

в c. Пожарки у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,41 га. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

73. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Лизогубенко Ю.С. 

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

Рожищенської міської ради доповіла 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 надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Лизогубенко Юрію 

Степановичу в c. Топільне у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до  0,10 га. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

74. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Мосійчук Н.І. 

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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

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

Алієва Л.Є., 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 надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Мосійчук Наталії Іванівні 

в с. Пожарки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд площею 0,2000 га. 

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

Ю.О.). 

(дана рекомендація не прийнята). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Данилюк О.О., Карпюк Т.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. Мосійчук Н.І., так як заявниця не 

відноситься до пільгових категорій громадян, які мають першочергове право. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

75. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Наумчук П.В. 

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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

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

Алієва Л.Є., 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 надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Наумчуку Петру 

Володимировичу в c. Дмитрівка у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею до 0,50 га. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

76. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки гр. Шарабура М.В. 

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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Шарабурі Мирославі 



Володимирівні в c. Пожарки у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею до 0,25 га. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

77. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Хом’як Н.О. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

доповів щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: 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 відмовити гр. Хом’як Наталія 

Олександрівні в надані дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

78. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Іщук Г.О. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

доповів 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 відмовити гр. Іщук Галині Олексіївні в 

надані дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

79. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Ваврук Г.В. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

доповів 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 відмовити гр. Ваврук Галині Володимирівні 

в надані дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

80. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Бойчук М.П. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

доповів 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 відмовити гр. Бойчуку Миколі Петровичу в 

надані дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

81. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Антонюк Н.О. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

доповів 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 відмовити гр. Антонюк Неонілі 

Олександрівні в надані дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

82. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Іщук В.П. 



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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

доповів 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 відмовити гр. Іщуку Володимиру 

Петровичу в надані дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

83. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Бречко В.П. 

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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: 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 відмовити в надані дозволу на складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бречко Віктору 

Петровичу. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

84. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Васильєву І.В. 

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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Алієва Л.Є., 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 відмовити в надані дозволу на складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Васильєву Ігорю 

Васильовичу. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

85. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Васильєв П.І. 



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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Алієва Л.Є., 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 відмовити в надані дозволу на складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Васильєву Павлу 

Ігоровичу. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

86. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Вознюк В.В. 

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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Алієва Л.Є., 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 відмовити в надані дозволу на складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Вознюку Вадиму 

Володимировичу. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

87. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Калашник С.М. 

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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Алієва Л.Є., 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 відмовити в надані дозволу на складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Калашнику 

Сергію Миколайовичу. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

88. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Лукаш В.О. 



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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Данилюк О.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 відмовити в надані дозволу на складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Лукашу Вячеславу 

Олександровичу. 

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

Ю.О.). 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

89. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Метешко А.Г. 

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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Данилюк О.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 відмовити в надані дозволу на складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Метешко Андрію 

Григоровичу. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

90. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки гр. Телюк В.І. 

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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Алієва Л.Є., 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 відмовити в надані дозволу на складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Телюку Василю 

Івановичу. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 



91. Заява громадянина Пархомчука Павла Петровича про організацію та 

проведення земельних трогів щодо земельної ділянки орієнтовною площею 0,05 

га для розташування складських та допоміжних приміщень млина, яка 

розташована в с. Переспа по вул. Квітнева поряд із земельною ділянкою 

кадастровий номер 0724585000:01:002:0307. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

доповів щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: 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. Рекомендувати відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства, благоустрою та комунальної власності та відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проаналізувати питання можливості 

виставлення земельної ділянки на торги та в разі необхідності підготувати 

необхідні проекти рішень. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

92. Заява громадянина Белея Михайла Михайловича про організацію та 

проведення земельних трогів щодо земельної ділянки орієнтовною площею 0,40 

га для рибогосподарських потреб, яка розташована в с. Рудня поряд із 

земельною ділянкою кадастровий номер 0724585900:01:001:0012. 

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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства, благоустрою та комунальної власності та відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проаналізувати питання можливості 

виставлення земельної ділянки на торги та в разі необхідності підготувати 

необхідні проекти рішень. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

93. Заява громадянина Петручику Денису Володимировичу  про організацію та 

проведення земельних трогів щодо земельної ділянки орієнтовною 1,40 га для 

будівництва та обслуговування виробничо-складських приміщень, яка 

розташована в с. Рудня поряд із земельною ділянкою кадастровий номер 

0724585903:03:000:0197. 



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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста відділу земельних відносин 

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

2. Рекомендувати відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства, благоустрою та комунальної власності та відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради проаналізувати питання можливості 

виставлення земельної ділянки на торги та в разі необхідності підготувати 

необхідні проекти рішень. 

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

Ю.О.). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

94. Заява громадян жителів села Берегове про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для створення громадських пасовищ 

орієнтовною площею – 200 га в межах населеного пункту с. Берегове та за його 

межами на території Рожищенської міської ради, а також про виключення з 

переліку ділянок, які пропонуються до продажу прав оренди на торгах 

земельної ділянки кадастровий номер 0724584100:01:002:0901 загальною 

площею 10,4 га. 

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

землевпорядкування відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

доповів щодо даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування відділу 

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

відома. 

2. Рекомендувати відділу земельних відносин Рожищенської міської ради  

надати відповідь відповідно до законодавства. 

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

Ю.О.). 

 

СЛУХАЛИ: 

95. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Біляшевич Л.М. 

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

Рожищенської міської ради доповіла щодо даного питання. 

В обговоренні взяли участь: 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 надати дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Біляшевич Лесі Миколаївні 

с. Вишеньки у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею до 0,4000 га. 

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

Ю.О.). 

 
СЛУХАЛИ: 

96. Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки, які надаються 

в оренду на території Рожищенської міської ради. 

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

Рожищенської міської ради доповів щодо даного питання. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати відділу земельних відносин Рожищенської міської ради 

доопрацювати проект рішення, розробити аналіз регуляторного впливу 

вказаного проекту рішення, оприлюднити проект рішення та передати 

документи до Державної регуляторної служби України. 

 Після проходження процедури погодження подати даний проект на 

затвердження сесії міської ради.  

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

Ю.О.). 

 
 

Голова постійної комісії                                                             А.С. Клімчук  

 

Секретар постійної комісії                                                         Ю.В. Федчук  


