ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 29.01 2016 р. № 4/1-1
смт Любешів
Про запит депутата селищної ради
Божко М.А. щодо використання земельної
ділянки для обслуговування кафе « Штольня»
Відповідно до пункту 1 статті 21 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад » ,селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Підтримати запит депутата селищної ради Божко М.А. щодо використання
земельної ділянки для обслуговування кафе
« Штольня»(додається).
2. Надіслати депутатський запит підприємцю Бущуку М.В., для приведення
у відповідність до законодавства використання земельної ділянки .
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря селищної
ради Г.Тропець.

Селищний голова

В.Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 29.01 2016 р. № 4/1-2
смт Любешів
Про запит депутата селищної ради
Зімича О.Ф.. щодо виділення коштів на
електрифікацію мікрорайону «Острови»
Відповідно до пункту 1 статті 21 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад » ,селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Підтримати запит депутата селищної ради Зімича О.Ф.. щодо виділення
коштів на електрифікацію мікрорайону «Острови»(додається).
2. Про результати розгляду інформувати депутата селищної ради
Зімича О.Ф. у визначений чинним законодавством термін.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря селищної
ради Г.Тропець.

Селищний голова

В.Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 29.01 2016 р. № 4/1-3
смт Любешів
Про запит депутата селищної ради
Крат Н.А. щодо проведення поточного ремонту дороги
по вулиці 30 -річчя Перемоги у смт .Любешів
Відповідно до пункту 1 статті 21 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад » ,селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Підтримати запит депутата селищної ради Крат Н.А. щодо проведення
поточного ремонту дороги по вулиці 30 -річчя Перемоги у смт .Любешів
(додається).
2. Про результати розгляду інформувати депутата селищної ради
Крат Н.А. у визначений чинним законодавством термін.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря селищної
ради Г.Тропець.

Селищний голова

В.Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 29.01 2016 р. № 4/1-4
смт Любешів
Про запит депутата селищної ради
Оласюк Г.І. щодо проведення освітлення
вулиці Сонячна у смт .Любешів
Відповідно до пункту 1 статті 21 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад » ,селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Підтримати запит депутата селищної ради Оласюк Г.І. щодо проведення
освітлення вулиці Сонячна у смт .Любешів
(додається).
2. Про результати розгляду інформувати депутата селищної ради
Оласюк Г.І. у визначений чинним законодавством термін.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря селищної
ради Г.Тропець.

Селищний голова

В.Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 29.01 2016 р. № 4/1-5
смт Любешів
Про запит депутата селищної ради
Мельника С.С. щодо будівництва зупинки
для громадського транспорту на перехресті вулиць
Незалежності та Шевченка у смт . Любешів
Відповідно до пункту 1 статті 21 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад » ,селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Підтримати запит депутата селищної ради Мельника С.С. щодо
будівництва зупинки для громадського транспорту на перехресті вулиць
Незалежності та Шевченка у смт . Любешів (додається).
2. Про результати розгляду інформувати депутата селищної ради
Мельника С.С. у визначений чинним законодавством термін.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря селищної
ради Г.Тропець.

Селищний голова

В.Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 29.01 2016 р. № 4/1-6
смт Любешів
Про запит депутата селищної ради
Котика А.Д. щодо відведення поверхневих вод
по вулиці Шевченка у смт . Любешів
Відповідно до пункту 1 статті 21 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад » ,селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Підтримати запит депутата селищної ради Котика А.Д. щодо відведення
поверхневих вод від осель жителів вулиці Шевченка у смт . Любешів
(додається).
2. Про результати розгляду інформувати депутата селищної ради
Котика А.Д. у визначений чинним законодавством термін.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря селищної
ради Г.Тропець.

Селищний голова

В.Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 29.01 2016 р. № 4/1-7
смт Любешів
Про запит депутата селищної ради
Тропець Г.В. щодо відведення поверхневих вод
по вулиці Садова у смт . Любешів
Відповідно до пункту 1 статті 21 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад » ,селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Підтримати запит депутата селищної ради Тропець Г.В. щодо відведення
поверхневих вод
від осель жителів вулиці Садова у смт . Любешів
(додається).
2. Про результати розгляду інформувати депутата селищної ради
Тропець Г.В. у визначений чинним законодавством термін.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря селищної
ради Г.Тропець.

Селищний голова

В.Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 29.01.2016 р. 4/2
смт. Любешів
Про затвердження звіту про виконання
селищного бюджету за 2015 рік.
Відповідно до пункту 23

статті 26 Закону України "Про місцеве

самоврядування в Україні" та пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу
України селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Інформацію головного бухгалтера селищної ради Поліщук Т.І. щодо
виконання селищного бюджету за 2015 рік взяти до відома.
2. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 2015 рік по
доходах в сумі 9693254,74грн., з них по загальному фонду - 8282433,52
грн, по спеціальному фонду – 1410821,22 грн та по видатках в сумі
8934010,09 грн, з них по загальному фонду – 7627116,60грн, по спеціальному
фонду – 1306893,49 грн., з перевищенням доходів над видатками в сумі
759244,65грн.
3. Головному бухгалтеру виконкому селищної ради Т.І.Поліщук звіт про
виконання селищного бюджету за 2015 рік винести на затвердження сесії
селищної ради.

Селищний голова

В.Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 29.01.2016 р. № 4/3
смт. Любешів
Про затвердження Програми
розробки плану детального
планування забудови смт Любешів,
с.Заріка та с.Рудка на 2016 рік.
Відповідно до п.42 ч. І ст. 26, ст. 31 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 10,16,17 Закону України «Про регулювання
містобудівної
діяльності», Порядку
розроблення
містобудівної
документації, затвердженого наказом Мінрегіону України від 16.11.2011 року
№290 зі змінами селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. ЗАТВЕРДИТИ Програму розробки плану детального планування
забудови смт. Любешів , с. Заріка та с. Рудка на 2016 рік (додається).
2.Затвердити Порядок надання і використання коштів місцевого
бюджету на фінансування завдань і заходів Програми розробки плану
детального планування забудови смт. Любешів , с. Заріка та с. Рудка на
2016 рік (додається).
3. Головному бухгалтеру селищної ради Т.Поліщук профінансувати
видатки з бюджету розвитку на реалізацію даної програми у встановленому
законодавством порядку.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію селищної ради з питань бюджету та фінансів, соціальноекономічного і культурного розвитку селищної ради Л.Горщар.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

29.01.2016 р. №4/4
смт Любешів
Про надання одноразової грошової допомоги
Лук’янчук Валентині Василівни
на лікування сина

Розглянувши заяву гр., Лук’янчук Валентини Василівни жительки
с.Рудка вул.Волі про надання одноразової грошової допомоги на лікування
сина , селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Виділити гр. Лук’янчук Валентині Василівни одноразову грошову
допомогу на лікування сина, у розмірі 500 (П’ятсот) гривень .
2. Головному бухгалтеру селищної ради Т. Поліщук виділити зазначені
у пункті 1 цього рішення кошти по Програмі соціального захисту населення
на 2016-2020 роки.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

29.01.2016 р. №4/5
смт Любешів
Про надання одноразової грошової допомоги
гр. Шоломіцькій Марії Антонівні на лікування.

Розглянувши заяву гр., Шоломіцької Марії Антонівні жительки
смт.Любешів вул.Поліська,3 про надання одноразової грошової допомоги на
лікування , селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Виділити гр. Шоломіцькій Марії Антонівні одноразову грошову
допомогу на лікування , у розмірі 500 (П’ятсот) гривень .
2. Головному бухгалтеру селищної ради Т. Поліщук виділити зазначені
у пункті 1 цього рішення кошти по Програмі соціального захисту населення
на 2016-2020 роки.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

29.01.2016 р. №4/6
смт Любешів
Про надання одноразової грошової допомоги
гр. Андрусику Степану Евсейовичу на лікування.

Розглянувши заяву гр., Андрусика Степана Евсейовича жителя
смт.Любешів вул,Бондаренка,4а про надання одноразової грошової допомоги
на лікування , селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Виділити гр. Андрусику Степану Евсейовичу одноразову грошову
допомогу на лікування , у розмірі 500 (П’ятсот) гривень .
2. Головному бухгалтеру селищної ради Т. Поліщук виділити зазначені у
пункті 1 цього рішення кошти по Програмі соціального захисту населення на
2016-2020 роки.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

29.01.2016 р. №4/7
смт Любешів
Про надання одноразової грошової допомоги
гр. Петровському Анатолію Тимофійовичу
на лікування.

Розглянувши заяву гр., Петровського Анатолія Тимофійовича
жителя смт.Любешів вул,Грушевського,14а
про надання одноразової
грошової допомоги на лікування , селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Виділити гр. Петровському Анатолію Тимофійовичу одноразову
грошову допомогу на лікування , у розмірі 500 (П’ятсот) гривень .
2. Головному бухгалтеру селищної ради Т. Поліщук виділити зазначені
у пункті 1 цього рішення кошти по Програмі соціального захисту населення
на 2016-2020 роки.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/8
смт. Любешів

Про затвердження Положення про порядок
надання земельних ділянок для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) на території
Любешівської селищної ради
З метою забезпечення громадян смт Любешів та с. Заріка та с.Рудка,
які бажають одержати земельну ділянку, на підставі ст. 118, 124 Земельного
кодексу України, керуючись ст.ст. 25, 59 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок надання земельних ділянок для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) на території Любешівської селищної ради,
згідно з додатком до цього рішення.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища Любешівської селищної ради.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 29.01 2016 р. № 4/9
смт Любешів
Про розроблення Детального плану
території земельної ділянки в районі
вулиці Червоноармійська,52а
у смт. Любешів
Відповідно до пункту 42 ч.1 статті 26, статті 31 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 16,17 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», Порядку розроблення містобудівної
документації ,затвердженого наказом Мінрегіону України від 16.11.2011№ 290
із змінами, розглянувши клопотання виконавчого комітету Зарудчівської
селищної ради про виготовлення плану детального планування території в смт
Любешів вул. Червоноармійська,52а для реконструкції адмінбудинку Г-2 під
дошкільний навчальний заклад , селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Розробити Детальний план території земельної ділянки в районі вулиці
Червоноармійська,52а у смт. Любешів для реконструкції адмінбудинку Г-2 під
дошкільний навчальний заклад .
2.Визначити виконавчий комітет Любешівської селищної ради Замовником по
розробленню вказаної у пункті ,1 містобудівної документації .
3.Замовнику забезпечити організацію розроблення , фінансування,розгляду та
затвердження вказаної містобудівної документації відповідно до вимог чинного
законодавства.
4. Відмінити рішення сесії Любешівської селищної ради від 24.07.2015 року
№41/76 «Про розроблення детального плану території під реконструкцію
адмінбудинку Г-2 під дошкільний дитячий заклад в смт. Любешів по вул.
Червоноармійська,52а».
5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
бюджету та фінансів, соціально-економічного і культурного розвитку селищної
ради( Л.Горщар).
Селищний голова
В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 29.01 2016 р. № 4/10
смт Любешів
Про розроблення Детального плану
території земельної ділянки в районі
вулиці Незалежності,19
у смт. Любешів
Відповідно до пункту 42 ч.1 статті 26, статті 31 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 16,17 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», Порядку розроблення містобудівної
документації ,затвердженого наказом Мінрегіону України від 16.11.2011№ 290
із змінами, розглянувши заяву гр. Зіміч Надії Володимирівни про виготовлення
плану детального планування території в смт Любешів вул. Незалежності,19
земельної ділянки приватної власності для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка),
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Розробити Детальний план території земельної ділянки в районі вулиці
Незалежності,19 у смт. Любешів.
2.Визначити виконавчий комітет Любешівської селищної ради Замовником по
розробленню вказаної у пункті ,1 містобудівної документації .
3.Замовнику забезпечити організацію розроблення ,розгляду та затвердження
вказаної містобудівної документації відповідно до вимог чинного
законодавства.
4.Фінансування розроблення містобудівної документації провести за рахунок
коштів інвестора.
5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
бюджету та фінансів, соціально-економічного і культурного розвитку селищної
ради( Л.Горщар).
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

29.01.2016 р. №4/11
смт Любешів
Про затвердження розпоряджень
голови , прийнятих у міжсесійний період
Заслухавши та обговоривши інформацію селищного голови
Корця В.Т. про прийняті розпорядження голови в міжсесійний період,
Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити розпорядження голови прийняті у міжсесійний період:
- Від 20.01.2016 року№4 Про внесення змін до рішення сесії
Любешівської селищної ради №2/5 від 27.11.2015 року «Про
передачу дошкільних навчальних закладів селища у спільну
власність територіальних громад сіл,селища Любешівського
району».
- від 25.01.2016 року№6 « Про внесення змін до показників
селищного бюджету на 2016 рік».

Селищний

голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/12
смт Любешів
Про розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) для будівництва і
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
гр. Миколаюк Наталії Іванівні
Розглянувши заяву гр. Миколаюк Наталії Іванівни про розробку
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та
у відповідності до ст. 12, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,
п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Дати дозвіл гр. Миколаюк Наталії Іванівна на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,06 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) в смт Любешів, вул. Пушкіна, 15/1 за рахунок
земель селищної ради.
2. Розроблену технічну документацію подати на розгляд та
затвердження у встановленому порядку.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/13
смт Любешів
Про розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) для будівництва і
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
гр. Хрупчику Івану Омеляновичу
Розглянувши заяву гр. Хрупчика Івана Омеляновича про розробку
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та
у відповідності до ст. 12, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, п. 34
ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Дати дозвіл гр. Хрупчику Івану Омеляновичу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,1500 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) в смт Любешів, вул. Сагайдачного, 50 за
рахунок земель селищної ради.
2. Розроблену технічну документацію подати на розгляд та
затвердження у встановленому порядку.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/14
смт Любешів
Про розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) для будівництва і
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
гр. Стефанюк Ганні Панасівні
Розглянувши заяву гр. Стефанюк Ганни Панасівни про розробку
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та
у відповідності до ст. 12, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, п. 34
ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Дати дозвіл гр. Стефанюк Ганні Панасівні на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,1500 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) в смт Любешів, вул. Березня, 8 за рахунок
земель селищної ради.
2. Розроблену технічну документацію подати на розгляд та
затвердження у встановленому порядку.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/15
смт Любешів
Про розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) для будівництва і
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
гр. Куху Сергію Антоновичу
Розглянувши заяву гр. Куха Сергія Антоновича про розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
та у
відповідності до ст. 12, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, п. 34
ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Дати дозвіл гр. Куху Сергію Антоновичу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0718 га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) в смт Любешів, вул. Червоного Хреста, 30 за рахунок
земель селищної ради.
2. Розроблену технічну документацію подати на розгляд та
затвердження у встановленому порядку.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/16
смт Любешів
Про розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) для обслуговування адмінбудинку
Любешівській районній раді
Розглянувши заяву Любешівської районної ради про розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування адмінбудинку та у
відповідності до ст. 12, 116, 122, 123 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1
ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Дати дозвіл Любешівській районній раді на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,9300 га для
обслуговування адміністративного будинку в смт Любешів, вул. Незалежності,
53 за рахунок земель селищної ради.
2. Розроблену технічну документацію
затвердження у встановленому порядку.

Селищний голова

подати

на

розгляд

В. Корець

та

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/17
смт Любешів
Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки
в смт. Любешів вул. Бондаренка, 73

Розглянувши заяву гр. Ляхович Руслани Олександрівни про надання
дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою
подальшого викупу земельної ділянки, для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі (для обслуговування адмінприміщення) та у відповідності
до ст. 12, 122, 128 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст.
59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Любешівська
селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл гр. Ляхович Руслані Олександрівні на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою подальшого викупу
земельної ділянки, кадастровий № 0723155100:01:001:1764 площею 0,0305 га
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування
адмінприміщення заготконтори) по вул. Бондаренка, 73 в смт Любешів.
2. Розроблений звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки
подати на розгляд та затвердження у встановленому порядку.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/18
смт Любешів
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості)
гр. Менделюк Марії Феодосіївні
Відповідно до Земельного кодексу України ст. ст. 12, 81, 90, 91,116,
118, 121,122,125,126 та розглянувши розроблену Любешівським районним
відділом Волинської регіональної філії Державного Підприємства “Центру
Державного Земельного Кадастру” технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Менделюк Марії Феодосіївни для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) в
смт. Любешів вул. Червоноармійська, 39а, Любешівська селищна рада

В и

р і

ш и л а

:

1.Затвердити розроблену Любешівським районним відділом Волинської
регіональної філії Державного Підприємства “ Центру Державного
Земельного Кадастру”
технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Менделюк
Марії Феодосіївні площею 0,0971 га, для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)КВЦПЗ: В 02.01 (кадастровий номер 0723155100:01:001:1815)
в
смт. Любешів, вул. Червоноармійська, 39а.
2. Передати у власність гр. Менделюк Марії Феодосіївні земельну
ділянку площею 0,0971 га в смт. Любешів, вул. Червоноармійська, 39а.
3. Зареєструвати право власності на земельну ділянку площею 0,0971 га
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд (присадибна ділянка)
в смт Любешів, вул.
Червоноармійська, 39а.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/19
смт Любешів
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості)
гр. Оласюку Ярославу Віталійовичу

Відповідно до Земельного кодексу України ст. ст. 12, 81, 90, 91,116,
118, 121,122,125,126 та розглянувши, розроблену ФОП Олексюк Олесею
Володимирівною, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Оласюку Ярославу
Віталійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт. Любешів
пров. Промисловий,8, Любешівська селищна рада

В и

р і

ш и л а

:

1.Затвердити, розроблену ФОП Олексюк Олесею Володимирівною,
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) гр. Оласюку Ярославу Віталійовичу площею
0,1084 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)-КВЦПЗ: В 02.01
(кадастровий номер 0723155100:01:001:1549) по пров. Промисловий,8 в
смт. Любешів Любешівського району Волинської області.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/20
смт Любешів
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) гр. Купріянчик Наталії Федотівні
Відповідно до Земельного кодексу України ст. ст. 12, 81, 90, 91,116,
118, 121,122,125,126 та розглянувши, розроблену ФОП Олексюк Олесею
Володимирівною, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Купріянчик
Наталії Федотівні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт. Любешів
вул. 30-річчя Перемоги, 5, Любешівська селищна рада

В и

р і

ш и л а

:

1.Затвердити, розроблену ФОП Олексюк Олесею Володимирівною,
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Купріянчик Наталії Федотівні
площею 0,0784 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)-КВЦПЗ: В 02.01
(кадастровий номер 0723155100:01:001:1808) по вул. 30-річчя Перемоги, 5 в
смт. Любешів Любешівського району Волинської області.
2. Передати у власність гр. Купріянчик Наталії Федотівні земельну
ділянку площею 0,0784 га в смт. Любешів, вул. 30-річчя Перемоги, 5.
3. Зареєструвати право власності на земельну ділянку площею 0,0784 га
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт Любешів, вул. 30-річчя
Перемоги, 5.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/21
смт Любешів
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості)
гр. Русило Феодосії Григорівні
Відповідно до Земельного кодексу України ст. ст. 12, 81, 90, 91,116,
118, 121,122,125,126 та розглянувши, розроблену ФОП Олексюк Олесею
Володимирівною, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Русило
Феодосії Григорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт. Любешів
вул. Бондаренка, 58, Любешівська селищна рада

В и

р і

ш и л а

:

1.Затвердити, розроблену ФОП Олексюк Олесею Володимирівною,
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Русило Феодосії Григорівні
площею 0,1500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)-КВЦПЗ: В 02.01
(кадастровий номер 0723155100:01:001:1816) по вул. Бондаренка, 58
в смт. Любешів Любешівського району Волинської області.
2. Передати у власність гр. Русило Феодосії Григорівні земельну ділянку
площею 0,1500 га в смт. Любешів, вул. Бондаренка, 58
3. Зареєструвати право власності на земельну ділянку площею 0,1500 га
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт Любешів, вул. Бондаренка, 58.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/22
смт Любешів
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Джуманюк Людмилі Іванівні
Відповідно до Земельного кодексу України ст. ст. 12, 81, 90, 91,116,
118, 121,122,125,126 та розглянувши, розроблену Любешівським районним
відділом Волинської регіональної філії Державного Підприємства “ Центру
Державного Земельного Кадастру”, технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Джуманюк Людмилі Іванівні для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
в
смт. Любешів пров. Грушевського, 6, Любешівська селищна рада

В и

р і

ш и л а

:

1.Затвердити, розроблену Любешівським районним відділом Волинської
регіональної філії Державного Підприємства “ Центру Державного
Земельного Кадастру”, технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Джуманюк
Людмилі Іванівні площею 0,1088 га, для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)КВЦПЗ: В 02.01 (кадастровий номер 0723155100:01:001:1814) по пров.
Грушевського, 6 в смт. Любешів Любешівського району Волинської області.
2. Передати у власність гр. Джуманюк Людмилі Іванівні земельну ділянку
площею 0,1088 га в смт. Любешів, пров. Грушевського, 6
3. Зареєструвати право власності на земельну ділянку площею 0,1088 га
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт Любешів, пров.Грушевського, 6.
Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/23
смт Любешів
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Шибайку Михайлу Сергійовичу
Відповідно до Земельного кодексу України ст. ст. 12, 81, 90, 91,116,
118, 121,122,125,126 та розглянувши, розроблену Любешівським районним
відділом Волинської регіональної філії Державного Підприємства “ Центру
Державного Земельного Кадастру”, технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Шибайку Михайлу Сергійовичу для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в
смт. Любешів вул. Грушевського, 6, Любешівська селищна рада

В и

р і

ш и л а

:

1.Затвердити, розроблену Любешівським районним відділом Волинської
регіональної філії Державного Підприємства “ Центру Державного
Земельного Кадастру”, технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шибайку
Михайлу Сергійовичу площею 0,0942 га, КВЦПЗ: В 02.01 - для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) (кадастровий номер 0723155100:01:001:1803) по вул.
Грушевського, 6
в смт. Любешів Любешівського району
Волинської області.
2. Передати у власність гр. Шибайку Михайлу Сергійовичу земельну
ділянку площею 0,0942 га в смт. Любешів, вул. Грушевського, 6
3. Зареєструвати право власності на земельну ділянку площею 0,0942 га
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт Любешів, вул. Грушевського, 6.
Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/24
смт Любешів
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Данилику Володимиру Павловичу
Відповідно до Земельного кодексу України ст. ст. 12, 81, 90, 91,116,
118, 121,122,125,126 та розглянувши, розроблену Любешівським районним
відділом Волинської регіональної філії Державного Підприємства “ Центру
Державного Земельного Кадастру”, технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Данилику Володимиру Павловичу для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в
смт. Любешів вул. Червоного Хреста, 16, Любешівська селищна рада

В и

р і

ш и л а

:

1.Затвердити, розроблену Любешівським районним відділом Волинської
регіональної філії Державного Підприємства “ Центру Державного
Земельного Кадастру”, технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Данилику
Володимиру Павловичу площею 0,0686 га, КВЦПЗ: В 02.01 - для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) (кадастровий номер 0723155100:01:001:1804) по вул.
Червоного Хреста, 16
в смт. Любешів Любешівського району
Волинської області.
2. Передати у власність гр. Данилику Володимиру Павловичу земельну
ділянку площею 0,0686 га в смт. Любешів, вул. Червоного Хреста, 16
3. Зареєструвати право власності на земельну ділянку площею 0,0686 га
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт Любешів, вул. Червоного
Хреста, 16.
Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/25
смт Любешів
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної
ділянки та надання в оренду на період
будівництва одного з об’єктів
гр. Бакаєвичу Володимиру Володимировичу
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Бакаєвичу Володимиру Володимировичу, керуючись ст.ст.
12,116, 118, 121-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26,
ч.1 ст. 33, ст. 59 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Бакаєвичу Володимиру Володимировичу для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна
ділянка) – КВЦПЗ: В 02.01.(кад. № 0723155100:01:001:1810)
площею 0,1500 га в смт Любешів по вул. Олеся Гончара, 18 із земель
Любешівської селищної ради не наданих у власність та не наданих у
користування.
2. Згідно заяви гр. Бакаєвича Володимира Володимировича № Б-303 від
11.11.2015 року надати в оренду дану земельну ділянку на період будівництва
одного з об’єктів згідно проектно-технічної документації з дати реєстрації
права власності на земельну ділянку за Любешівською селищною радою.
2.1. Встановити орендну плату у розмірі 3% (три відсотки) на рік згідно
з нормативною грошовою оцінкою земель.
2.2. Громадянину Бакаєвичу Володимиру Володимировичу після
реєстрації права власності за Любешівською селищною радою земельної
ділянки заключити та зареєструвати договір оренди на дану земельну ділянку.
3. Зобов’язати гр. Бакаєвича Володимира Володимировича:
3.1.Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст.96
Земельного кодексу України.
Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/26
смт Любешів
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної
ділянки та надання в оренду на період
будівництва одного з об’єктів
гр. Корець Наталії Віталіївні
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Корець Наталії Віталіївні, керуючись ст.ст. 12,116, 118, 121126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Любешівська
селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Корець Наталії Віталіївні для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
– КВЦПЗ: В 02.01.(кад. № 0723155100:02:001:0140) площею 0,2197 га в
с. Заріка вул. Нова, 30 із земель Любешівської селищної ради не наданих у
власність та не наданих у користування.
2. Згідно заяви гр. Корець Наталії Віталіївни № К-79 від 15.05.2015 року
надати в оренду дану земельну ділянку на період будівництва одного з
об’єктів згідно проектно-технічної документації з дати реєстрації права
власності на земельну ділянку за Любешівською селищною радою.
2.1. Встановити орендну плату у розмірі 3% (три відсотки) на рік згідно
з нормативною грошовою оцінкою земель.
2.2. Громадянці Корець Наталії Віталіївні після реєстрації права
власності за Любешівською селищною радою земельної ділянки заключити та
зареєструвати договір оренди на дану земельну ділянку.
3. Зобов’язати гр. Корець Наталію Віталіївну:
3.1.Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст.96
Земельного кодексу України.
Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/27
смт Любешів
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної
ділянки та надання в оренду на період
будівництва одного з об’єктів
гр. Хомич Валентині Василівні
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Хомич Валентині Василівні, керуючись ст.ст. 12,116, 118, 121126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Любешівська
селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Хомич Валентині Василівні для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
– КВЦПЗ: В 02.01.(кад. № 0723155100:02:001:0144) площею 0,2175 га в
с. Заріка вул. Нова, 17 із земель Любешівської селищної ради не наданих у
власність та не наданих у користування.
2. Згідно заяви гр. Хомич Валентини Василівни № Х-80 від 18.05.2015
року надати в оренду дану земельну ділянку на період будівництва одного з
об’єктів згідно проектно-технічної документації з дати реєстрації права
власності на земельну ділянку за Любешівською селищною радою.
2.1. Встановити орендну плату у розмірі 3% (три відсотки) на рік згідно
з нормативною грошовою оцінкою земель.
2.2. Громадянці Хомич Валентині Василівні після реєстрації права
власності за Любешівською селищною радою земельної ділянки заключити та
зареєструвати договір оренди на дану земельну ділянку.
3. Зобов’язати гр. Хомич Валентину Василівну:
3.1.Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст.96
Земельного кодексу України.
Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/28
смт Любешів
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної
ділянки та надання в оренду на період
будівництва одного з об’єктів
гр. Смалю Петру Макаровичу
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Смалю Петру Макаровичу, керуючись ст.ст. 12,116, 118, 121126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Любешівська
селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Смалю Петру Макаровичу для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
– КВЦПЗ: В 02.01.(кад. № 0723155100:02:001:0146) площею 0,1960 га в
с. Заріка вул. Л. Українки, 2 із земель Любешівської селищної ради не
наданих у власність та не наданих у користування.
2. Згідно заяви гр. Смаля Петра Макаровича № С-82 від 04.06.2014 року
надати в оренду дану земельну ділянку на період будівництва одного з
об’єктів згідно проектно-технічної документації з дати реєстрації права
власності на земельну ділянку за Любешівською селищною радою.
2.1. Встановити орендну плату у розмірі 3% (три відсотки) на рік згідно
з нормативною грошовою оцінкою земель.
2.2. Громадянину Смалю Петру Макаровичу після реєстрації права
власності за Любешівською селищною радою земельної ділянки заключити та
зареєструвати договір оренди на дану земельну ділянку.
3. Зобов’язати гр. Смаля Петра Макаровича:
3.1.Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст.96
Земельного кодексу України.
Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/29
смт Любешів
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної
ділянки та надання в оренду на період
будівництва одного з об’єктів
гр. Ярошику Василю Миколайовичу
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Ярошику Василю Миколайовичу, керуючись ст.ст. 12,116, 118,
121-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст.
59 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Любешівська
селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Ярошику Василю Миколайовичу для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) – КВЦПЗ: В 02.01.(кад. № 0723155100:02:001:0145)
площею 0,2175 га в с. Заріка вул. Нова, 19 із земель Любешівської селищної
ради не наданих у власність та не наданих у користування.
2. Згідно заяви гр. Ярошика Василя Миколайовича № Я-78 від 15.05.2015
року надати в оренду дану земельну ділянку на період будівництва одного з
об’єктів згідно проектно-технічної документації з дати реєстрації права
власності на земельну ділянку за Любешівською селищною радою.
2.1. Встановити орендну плату у розмірі 3% (три відсотки) на рік згідно
з нормативною грошовою оцінкою земель.
2.2. Громадянину Ярошику Василю Миколайовичу після реєстрації
права власності за Любешівською селищною радою земельної ділянки
заключити та зареєструвати договір оренди на дану земельну ділянку.
3. Зобов’язати гр. Ярошика Василя Миколайовича:
3.1.Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст.96
Земельного кодексу України.
Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/30
смт Любешів
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної
ділянки та надання в оренду на період
будівництва одного з об’єктів
гр. Будьку Степану Васильовичу
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Будьку Степану Васильовичу, керуючись ст.ст. 12,116, 118, 121126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Любешівська
селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Будьку Степану Васильовичу для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
– КВЦПЗ: В 02.01.(кад. № 0723155100:01:001:1812) площею 0,1436 га в
смт Любешів вул. Героїв Небесної Сотні, 12 із земель Любешівської
селищної ради не наданих у власність та не наданих у користування.
2. Згідно заяви гр. Будька Степана Васильовича № 48 від 11.02.2013
року надати в оренду дану земельну ділянку на період будівництва одного з
об’єктів згідно проектно-технічної документації з дати реєстрації права
власності на земельну ділянку за Любешівською селищною радою.
2.1. Встановити орендну плату у розмірі 3% (три відсотки) на рік згідно
з нормативною грошовою оцінкою земель.
2.2. Громадянину Будьку Степану Васильовичу після реєстрації права
власності за Любешівською селищною радою земельної ділянки заключити та
зареєструвати договір оренди на дану земельну ділянку.
3. Зобов’язати гр. Будька Степана Васильовича:
3.1.Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст.96
Земельного кодексу України.
Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/31
смт Любешів
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної
ділянки та надання в оренду на період
будівництва одного з об’єктів
гр. Штельмаху В’ячеславу Валентиновичу
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Штельмаху В’ячеславу Валентиновичу, керуючись ст.ст.
12,116, 118, 121-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26,
ч.1 ст. 33, ст. 59 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Штельмаху В’ячеславу Валентиновичу для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) – КВЦПЗ: В 02.01.(кад. № 0723155100:02:001:0147)
площею 0,2171 га в с. Заріка вул. Берегова, 5 із земель Любешівської
селищної ради не наданих у власність та не наданих у користування.
2. Згідно заяви гр. Штельмаха В’ячеслава Валентиновича № Ш-122 від
22.06.2015 року надати в оренду дану земельну ділянку на період будівництва
одного з об’єктів згідно проектно-технічної документації з дати реєстрації
права власності на земельну ділянку за Любешівською селищною радою.
2.1. Встановити орендну плату у розмірі 3% (три відсотки) на рік згідно
з нормативною грошовою оцінкою земель.
2.2. Громадянину Штельмаху В’ячеславу Валентиновичу після
реєстрації права власності за Любешівською селищною радою земельної
ділянки заключити та зареєструвати договір оренди на дану земельну ділянку.
3. Зобов’язати гр. Штельмаха В’ячеслава Валентиновича:
3.1.Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст.96
Земельного кодексу України.
Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/32
смт Любешів
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної
ділянки та надання в оренду на період
будівництва одного з об’єктів
гр. Лук’янчуку Дмитру Івановичу
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Лук’янчуку Дмитру Івановичу, керуючись ст.ст. 12,116, 118,
121-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст.
59 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Любешівська
селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Лук’янчуку Дмитру Івановичу для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) – КВЦПЗ: В 02.01. (кад. № 0723155100:05:001:0118)
площею 0,2160 га в
с. Рудка вул. Грушевського, 7 із земель
Любешівської селищної ради не наданих у власність та не наданих у
користування.
2. Згідно заяви гр. Лук’янчука Дмитра Івановича № Л-279 від 19.10.2015
року надати в оренду дану земельну ділянку на період будівництва одного з
об’єктів згідно проектно-технічної документації з дати реєстрації права
власності на земельну ділянку за Любешівською селищною радою.
2.1. Встановити орендну плату у розмірі 3% (три відсотки) на рік згідно
з нормативною грошовою оцінкою земель.
2.2. Громадянину Лук’янчуку Дмитру Івановичу після реєстрації права
власності за Любешівською селищною радою земельної ділянки заключити та
зареєструвати договір оренди на дану земельну ділянку.
3. Зобов’язати гр. Лук’янчука Дмитра Івановича:
3.1.Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст.96
Земельного кодексу України.
Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/33
смт Любешів
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної
ділянки та надання в оренду на період
будівництва одного з об’єктів
гр. Грудик Людмилі Іванівні
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Грудик Людмилі Іванівні, керуючись ст.ст. 12,116, 118, 121-126,
186, 186-1 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Любешівська
селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Грудик Людмилі Іванівні для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
– КВЦПЗ: В 02.01.(кад. № 0723155100:05:001:0117) площею 0,2088 га в
с. Рудка вул. Лесі Українки, 3 із земель Любешівської селищної ради не
наданих у власність та не наданих у користування.
2. Згідно заяви гр. Грудик Людмили Іванівни № Г-233 від 10.11.2014
року надати в оренду дану земельну ділянку на період будівництва одного з
об’єктів згідно проектно-технічної документації з дати реєстрації права
власності на земельну ділянку за Любешівською селищною радою.
2.1. Встановити орендну плату у розмірі 3% (три відсотки) на рік згідно
з нормативною грошовою оцінкою земель.
2.2. Громадянці Грудик Людмилі Іванівні після реєстрації права
власності за Любешівською селищною радою земельної ділянки заключити та
зареєструвати договір оренди на дану земельну ділянку.
3. Зобов’язати гр. Грудик Людмилу Іванівну:
3.1.Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст.96
Земельного кодексу України.
Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/34
смт Любешів
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної
ділянки та надання в оренду на період
будівництва одного з об’єктів
гр. Деркачу Анатолію Васильовичу
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Деркачу Анатолію Васильовичу, керуючись ст.ст. 12,116, 118,
121-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст.
59 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Любешівська
селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Деркачу Анатолію Васильовичу для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) – КВЦПЗ: В 02.01.(кад. № 0723155100:05:001:0119)
площею 0,2275 га в
с. Рудка вул. Грушевського, 4 із земель
Любешівської селищної ради не наданих у власність та не наданих у
користування.
2. Згідно заяви гр. Деркача Анатолія Васильовича № Д-293 від
22.12.2014 року надати в оренду дану земельну ділянку на період будівництва
одного з об’єктів згідно проектно-технічної документації з дати реєстрації
права власності на земельну ділянку за Любешівською селищною радою.
2.1. Встановити орендну плату у розмірі 3% (три відсотки) на рік згідно
з нормативною грошовою оцінкою земель.
2.2. Громадянину Деркачу Анатолію Васильовичу після реєстрації права
власності за Любешівською селищною радою земельної ділянки заключити та
зареєструвати договір оренди на дану земельну ділянку.
3. Зобов’язати гр. Деркача Анатолія Васильовича:
3.1.Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст.96
Земельного кодексу України.
Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/35
смт Любешів
Про розірвання договору оренди
земельної ділянки та передачу її
у приватну власність
гр. Фальчику Олександру Івановичу

Розглянувши заяву гр. Фальчика Олександра Івановича, жителя
смт. Любешів , вул. Шуміка, 3, акт комісії по обстеженню будівництва
житлових будинків, господарських будівель і споруд забудовників від
18.11.2015 року та у відповідності до ст. 12, 91, 116,118,121,122 Земельного
кодексу України , п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні, Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 05.08.2015 року з
громадянином Фальчиком Олександром Івановичем в зв’язку з будівництвом
одного з об’єктів згідно проектно-технічної документації в смт. Любешів
вул. Прохідська, 15.
2. Передати у приватну власність гр.Фальчику Олександру Івановичу
земельну ділянку площею 0,1290 га (кад. № 0723155100:01:001:1704) яка
розташована в смт. Любешів, вул. Прохідська, 15 для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
( присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В.02.01.
3. Громадянину Фальчику Олександру Івановичу зареєструвати право
власності на дану земельну ділянку.
4. Зобов’язати гр. Фальчика Олександра Івановича:
4.1.Виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог ст.91
Земельного кодексу України.

Селищний голова

В.Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/ 36
смт Любешів
Про розірвання договору оренди
земельної ділянки та передачу її
у приватну власність
гр. Назарчук Валентині Василівні

Розглянувши заяву гр. Назарчук Валентини Василівни, жительки
смт. Любешів, вул. Шуміка, 13, акт комісії по обстеженню будівництва
житлових будинків, господарських будівель і споруд забудовників від
26.01.2016 року та у відповідності до ст. 12, 91, 116,118,121,122 Земельного
кодексу України , п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні, Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 05.08.2015 року з
громадянкою Назарчук Валентиною Василівною в зв’язку з будівництвом
одного з об’єктів згідно проектно-технічної документації в смт. Любешів
вул. Прохідська, 13.
2. Передати у приватну власність гр. Назарчук Валентині Василівні
земельну ділянку площею 0,1290 га (кад. № 0723155100:01:001:1699) яка
розташована в смт. Любешів, вул. Прохідська, 13 для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
( присадибна ділянка)- КВЦПЗ: В 02.01.
3. Громадяниці Назарчук Валентині Василівні зареєструвати право
власності на дану земельну ділянку.
4. Зобов’язати гр. Назарчук Валентину Василівну:
4.1.Виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог ст.91
Земельного кодексу України.

Селищний голова

В.Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/37
смт Любешів
Про розірвання договору оренди
земельної ділянки та передачу її
у приватну власність
гр. Хомичу Віталію Анатолійовичу

Розглянувши заяву гр. Хомича Віталія Анатолійовича, жителя
смт. Любешів, вул. Незалежності, 1А, акт комісії по обстеженню будівництва
житлових будинків, господарських будівель і споруд забудовників від
26.01.2016 року та у відповідності до ст. 12, 91, 116,118,121,122 Земельного
кодексу України , п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні, Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 05.08.2015 року з
громадянином Хомич Віталієм Анатолійовичем в зв’язку з будівництвом
одного з об’єктів згідно проектно-технічної документації в смт. Любешів
вул. Відродження, 23.
2. Передати у приватну власність гр. Хомичу Віталію Анатолійовичу
земельну ділянку площею 0,1380 га (кад. № 0723155100:01:001:1698), яка
розташована в смт. Любешів, вул. Відродження, 23 для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
( присадибна ділянка)- КВЦПЗ: В 02.01.
3. Громадянину Хомичу Віталію Анатолійовичу зареєструвати право
власності на дану земельну ділянку.
4. Зобов’язати гр. Хомича Віталія Анатолійовича:
4.1.Виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог ст.91
Земельного кодексу України.

Селищний голова

В.Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/38
смт Любешів
Про розгляд заяв громадян про
надання земельних ділянок під
будівництво житлових будинків
в смт. Любешів
Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) в смт. Любешів, керуючись ст.ст. 12,
123,124,125,126 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Любешівська
селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. В зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок, передбачених
Генеральним планом смт. Любешів, плану зонування і детального плану
території для
будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт Любешів
відмовити громадянам згідно з додатком № 1.
2. Після розроблення детальних планів територій розташування
індивідуальної житлової забудови, заяви цих громадян будуть винесені на
розгляд сесій селищної ради.

Селищний голова

П.Хомич

Додаток 1
до рішення селищної ради
№ 4/ 38 від 29.01.2016 р.
СПИСОК
громадян, яким було відмовлено у наданні земельних ділянок для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
№
Прізвище, ім»я по батькові
п/п
1
Крисько Надія Адамівна
2
Кравчук Олексій Олександрович
3

Демих Вадим Вікторович

4

Джуманюк Володимир Федорович

5

Марцинкявічене Оксана Михайлівна

6

Колядич Іван Олексійович

7

Смокович Сергій Степанович

8

Мартинюк Геннадій Михайлович

Місце проживання
Соціальний стан, пільги
(вулиця, провулок)
смт Любешів вул. Березня, 13 доглядає інваліда І групи
с. Дольськ
учасник бойових дій АТО,
вул. Садова, 18
працює в ДПСУ
с. Зарудчі
учасник бойових дій АТО,
вул. Лесі Українки, 26
працює в ДПСУ
смт Любешів
афганець інвалід ІІ групи
вул. Незалежності, 1А, кв. 26
ВВВ
смт Любешів
-вул. Чкалова, 46
с. Проходи
учасник бойових дій АТО,
вул. Гайова, 8
працює в ДПСУ
с. Великий Курінь
учасник бойових дій АТО,
працює в Державній прикорвул. Радянська, 2
донній службі України в в/ч2253

Селищний голова

м. Луцьк
пр-кт Соборності, 20 кв.96

учасник бойових дій АТО,
працює в Головному
Управлінню Національної
Поліції у Волинській області

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/ 39
смт Любешів
Про розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
для будівництва і обслуговування
житлового
будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)
гр. Чернову Олександру Вікторовичу

Розглянувши заяву гр. Чернова Олександра Вікторовича про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та
у відповідності до ст.ст. 12, 38-40,79,79-1, 93,95,96, 116, 118, 122, 123, 124
Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,
Закону України «Про Деравний земельний кадастр», Закону України «Про
оренду землі», п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", Любешівська селищна рада
ВИРІШИ ЛА:
1. Надати дозвіл гр. Чернову Олександру Вікторовичу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) – КВЦПЗ: В 02.01., орієнтовною площею 0,25
га в с. Рудка, вул. Л.Українки, 14 за рахунок сільськогосподарських земель
Любешівської селищної ради не наданих у власність та користування.
2. Проект відведення земельної ділянки подати для розгляду та
затвердження у встановленому порядку.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/ 40
смт Любешів
Про розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
для будівництва і обслуговування
житлового
будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)
гр. Василюку Олександру Володимировичу

Розглянувши заяву гр. Василюка Олександра Володимировича про
надання дозволу на розробку
проекту землеустрою для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та у відповідності до ст.ст. 12, 38-40,79,79-1, 93,95,96,
116, 118, 122, 123, 124 Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 50 Закону
України «Про землеустрій», Закону України «Про Деравний земельний
кадастр», Закону України «Про оренду землі», п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Любешівська селищна рада
ВИРІШИ ЛА:
1. Надати дозвіл гр. Василюку Олександру Володимировичу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) – КВЦПЗ: В 02.01., орієнтовною
площею 0,25 га
в с. Заріка, вул. ________________, __ за рахунок
сільськогосподарських земель Любешівської селищної ради не наданих у
власність та користування.
2. Проект відведення земельної ділянки подати для розгляду та
затвердження у встановленому порядку.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/ 41
смт Любешів
Про розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
яка пропонується для продажу у власність
на земельних торгах
Любешівській селищній раді

У відповідності до ст.ст. 12, 79,79-1, 116, 122, 123, гл. 20 Земельного
кодексу України, ст.ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону
України «Про Деравний земельний кадастр», п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Любешівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл Любешівській селищній раді на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка пропонується для
продажу у власність на земельних торгах для будівництва та обслуговування
гаражно – складських приміщень орієнтовною
площею
0,8000 га,
розташованої в межах населеного пункту смт Любешів вул. Магістральна, 1Б
Любешівського району Волинської області,за рахунок земель Любешівської
селищної ради не наданих у власність та користування.
2. Проект відведення земельної ділянки подати для розгляду та
затвердження у встановленому порядку.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

29.01.2016 р. № 4/42
смт Любешів
Про внесення змін до рішення сесії селищної ради
від 27.11.2015року №2/10 «Про створення конкурсної комісії
з відбору виконавців робіт із землеустрою,
оцінки земель та виконавця земельних торгів
на конкурсних засадах»
Відповідно до частини 6 статті 136 Земельного Кодексу України у
зв’язку
з прийняттям наказу Міністерства
аграрної політики та
продовольства України 25 вересня 2012 року № 579 , зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 року за № 1655/21967 та
кадровими змінами Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни у персональний склад конкурсної комісії з відбору
виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних
торгів на конкурсних засадах»:
1) вивести зі складу комісії Божко Л.С
2) ввести у склад секретарем комісії :
- спеціаліста ІІ категорії, землевпорядника виконавчого комітету
Семенюк Оксану Сергіївну.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
селищної ради Г.Тропець.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 29.01 2016 р. № 4/43
смт Любешів
Про розгляд звернення жителів
смт. Любешів вул. Шевченка та Садова
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» розглянувши заяву жителів вул. Шевченка,19,27 та Садова смт.
Любешів , селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл КП «Любешів-Комфорт-Сервіс» забезпечити організацію
робіт по відведенню стічних вод по вул. Шевченка та Садова у смт. Любешів.
2. З метою відведення поверхневих вод , виконавчому комітету селищної
ради клопотатися перед Управлінням водного господарства у Любешівському
районі щодо розробки проекту для проведення робіт по очищенню кюветів
для водовідведення з присадибних ділянок домогосподарств у селищі
Любешів .
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова

В.Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 29.01 2016 р. № 4/44
смт Любешів
Про надання дозволу
на влаштування пожежної водойми
Відповідно до пункту 38 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», наказу МВС від 30.12.2014№ 1417 «Про
затвердження Правил Пожежної безпеки в Україні» , розглянувши
клопотання Управління водного господарства у Любешівському районі ,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл Управлінню водного господарства у Любешівському районі на
розробку проектно-кошторисної документації
на влаштування штучної
пожежної водойми на каналі К-3-2 на території Любешівської селищної ради
Партизанської осушувальної системи Любешівського району.
2. Погодити розміщення штучної пожежної водойми на каналі К-3-2 на
території Любешівської селищної ради Партизанської осушувальної системи
Любешівського району згідно схеми розташування пожежної водойми( схема
додається).
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища Божка М.А.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 29.01 2016 р. № 4/45
смт Любешів
Про надання дозволу
на розробку комплексної схеми
розміщення тимчасових споруд
Відповідно до ст. 26, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні , наказу Мінрегіонбуду від 21.10. 2011 року №244 «Про затвердження
Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності»селищна рада
ВИРІШИЛА:
1.Дати дозвіл виконавчому комітету Любешівської селищної ради на
розробку комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у смт. Любешів.
2.Визначити виконавчий комітет Любешівської селищної ради Замовником
по розробленню комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у смт.
Любешів.
3.Замовнику забезпечити
організацію розроблення ,фінансування та
затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у смт.
Любешів.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря селищної
ради Г.Тропець .

Селищний голова

В.Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 29.01 2016 р. № 4/46
смт Любешів
Про надання дозволу на розміщення
малої архітектурної форми підприємцю
Степанюку Любомиру Євгеновичу

Відповідно до ст. 26, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», наказу Мінрегіонбуду від 21.10. 2011 року №244 «Про затвердження
Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності»,розглянувши заяву жителя
смт. Любешів фізичної особи
підприємця Степанюка Любомира Євгеновича селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл підприємцю Степанюку Любомиру Євгеновичу на
розміщення малої архітектурної форми на земельній ділянці площею 24 м.кв. в
смт Любешів вул Брестська під №21 ( від магазину «Януся») для проведення
підприємницької діяльності, при умові перенесення лінії електропередач.
2. Підприємцю Степанюку Любомиру Євгеновичу в десятиденний строк
укласти договір про встановлення особистого строкового сервітуту для
розміщення малої архітектурної форми.
3. Зобов»язати підприємця Степанюка Любомира Євгеновича здійснити
оплату за користування 8 м.кв. ( два роки).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря селищної
ради Г.Тропець.
Селищний голова

В.Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 29.01.2016 №4/47
смт Любешів
Про внесення змін до рішення сесії селищної ради
від 27.11.2015 року №2/ 5 « Про передачу дошкільних
навчальних закладів селища у
спільну власність територіальних громад
сіл, селища Любешівського району»
Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», згідно Закону України «Про передачу
об’єктів права державної та комунальної власності», у зв’язку із внесеними
змінами до статті 89 Бюджетного кодексу України та передачею у 2016 році
видатків на фінансування дошкільної освіти з районного бюджету, селищна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до п.3 рішення Любешівської селищної ради від
27.11.2015 року №2/5 « Про передачу дошкільних навчальних закладів селища
у спільну власність територіальних громад сіл, селища Любешівського
району , виклавши його у наступній редакції :
« Нерухоме майно дошкільних навчальних закладів, що передається
згідно із пунктом 1 цього рішення передати в безоплатне користування».

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 29.01.2016 року № 4/48
смт Любешів
Про затвердження порядку формування
кадрового резерву Любешівської селищної
ради
Заслухавши та обговоривши порядок формування кадрового резерву
Любешівської селищної ради та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 24.10.2001 р. № 1386 рр. «Про затвердження Типового порядку
формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування»,
селищна рада
В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити порядок формування кадрового резерву Любешівської
селищної ради (додається).

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29.01.2016 р. № 4/ 49
смт Любешів
Про розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
ДП «Любешівське ЛМГ»

У відповідності до ст.ст. 12, 79,79-1, 82,92, 95, 96, 116, 122, 123,125,126
Земельного кодексу України, ст.ст. 19, 25, 50 Закону України «Про
землеустрій», Закону України «Про Деравний земельний кадастр», п. 34 ч.1
ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Любешівська селищна рада
ВИРІШИ ЛА:
1. Надати дозвіл ДП «Любешівське лісомисливське господарство» на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
0,9177 га для ведення

лісового господарства і пов’язаних з ним послуг

КВЦПЗ: Н 09.01, розташованої в межах населеного пункту смт Любешів вул.
Магістральна, 1в Любешівського району Волинської області за рахунок
земель Любешівської селищної ради не наданих у власність та користування.
2. Проект відведення земельної ділянки подати для розгляду та
затвердження у встановленому порядку.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 29.01 2016 р. № 4/50
смт Любешів
Про розгляд звернення жителів
смт. Любешів забудовників
мікрорайону «Острови»
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» розглянувши заяву жителів смт. Любешів забудовників мікрорайону
«Острови», враховуючи запит депутата селищної ради Зімича О.Ф.,селищна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Виконкому селищної ради профінансувати роботи по будівництву
електричних мереж для електропостачання житлового кварталу «Острови»(50
житлових будинків з господарськими будівлями та спорудами) в смт. Любешів
в сумі 100 (Сто ) тисяч грн..
2. Головному бухгалтеру селищної ради Т. Поліщук виділити зазначені у
пункті 1 цього рішення кошти по Програмі благоустрою населених пунктів
Любешівської селищної ради на 2016-2020 роки.
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова

В.Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 29.01 2016 р. № 4/51
смт Любешів
Про встановлення на території Любешівської
селищної ради податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
та затвердження Положення про його
справляння на 2016 рік
Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 10, 12 розділу І, ст. 266
Податкового кодексу України ,селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території Любешівської селищної ради податок на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2016 рік з 01січня 2016
року.
2. Затвердити
Положення про справляння податку на нерухоме майно
відмінне від земельної ділянки згідно з додатком.
3. Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті Любешівської
райдержадміністрації та на дошці оголошень селищної ради.
4. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.
5.Визнати таким, що втратило чинність Положення про податок на
нерухоме майно,від’ємне від земельної ділянки, затверджене рішенням сесії
Любешівської селищної ради №40/1від12.07.2015 року «Про встановлення
місцевих податків та зборів на 2016 рік» .
6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
бюджету та фінансів, соціально-економічного і культурного розвитку
селищної ради( Л.Горщар).

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 29.01.2016 року 4/52
смт. Любешів
Про план роботи селищної ради
на І півріччя 2016 року
Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи пропозиції
депутатів, постійних комісій селищної ради, Любешівська селищна рада

В и р і ш и л а :
1. План роботи селищної ради на І півріччя 2016 року
затвердити / додається /.
2. Дозволити голові, заступнику голови та постійним комісіям
селищної ради при необхідності вносити зміни до плану роботи.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

