
                                                                                                            

                                                                                                     
 

 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

                         ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                    восьмого скликання 

РІШЕННЯ 
 

 17 червня 2021 року                                                                                         № 8/31 
 

Про звернення депутатів Рожищенської  

міської ради восьмого скликання 

до Луцької районної ради Волинської області 

 

Відповідно до статті 43, пункту 10, розділу V «Прикінцеві та перехідні  

положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про передачу 

об’єктів права державної та комунальної власності», постанови Кабінету 

Міністрів України від 21.09.1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», рекомендації постійної комісії з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою, 

енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури від 14.06.2021 

року № 7/6, міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити текст звернення депутатів Рожищенської міської ради до 

Луцької районної ради Волинської області (звернення додається). 

2. Доручити міському голові направити звернення депутатів до Луцької 

районної ради Волинської області.   

3. Оприлюднити дане рішення на офіційному вебсайті Рожищеської 

міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури. 

 

 

Міський голова     Вячеслав ПОЛІЩУК 

 

Сидорук 0966480451 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



    Додаток 

    до рішення Рожищенської міської ради  

    від 17 червня 2021 року № 8/31 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Рожищенської міської ради восьмого скликання 

до Луцької районної ради Волинської області 

 

Відповідно до рішення Луцької районної ради від 10.06.2021 року №6/14 

«Про поділ майнового комплексу за адресою: 45101, Волинська область, 

Луцький район, м.Рожище, вул.Мазепи, 108а» здійснено поділ приміщення 

колишнього Рожищенського районного військового комісаріату «А-2» на два 

об’єкти нерухомого майна - площею 359,6 м2 та площею 1015,3 м2. Також, 

згідно вказаного вище рішення, проведено поділ приміщення гаража на три 

бокси «Б-1», що належав до майнового комплексу, на два об’єкти нерухомого 

майна площею 73,8 м2 та площею 35,6 м2.  

На тому ж сесійному засіданні Луцької районної ради Волинської області 

було прийняте рішення № 6/15, відповідно до якого зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ і міст Луцького району у комунальну 

власність Рожищенської територіальної громади передано виділене в окремі 

об’єкти нерухомості майно, а саме – частину приміщення колишнього 

Рожищенського районного військового комісаріату площею 359,6 м2  та 

паливну площею 73,8 м2. 

Враховуючи вищевикладене, згідно п.10 Розділу V Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», наполягаємо передати усі об’єкти 

нерухомого майна, що належали до майнового комплексу колишнього 

Рожищенського районного військового комісаріату, а також земельну ділянку 

площею 2,0445 га (кадастровий номер 0724510100:09:024:0129), на якій 

розташовані вказані об’єкти, що належить на праві постійного користування 

КНП «Рожищенський центр первинної медико-санітарної допомоги» для 

обслуговування майнового комплексу Амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини, яка знаходиться за адресою: Рожищенський район, м. Рожище, вул. 

Мазепи, 108а. 


