ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

17.01.2017року

смт.Любешів

№ 15/1

Про порядок денний позачергової п’ятнадцятої сесії
селищної ради сьомого скликання
Відповідно до статті 46 Закону України „ Про місцеве самоврядування в
Україні”, селищна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити для розгляду позачергової п’ятнадцятої
сесії селищної ради
сьомого скликання наступний порядок денний :
1.Про надання дозволу Любешівській селищній раді на проведення експертногрошової оцінки земельної ділянки в смт Любешів вул. Бондаренка,80. (15/2)
2.Про розгляд заяви Швайка А.М.(15/3)
3.Різне. 15/4
Інформує: Семенюк О.С.- спеціаліст ІІ категорії,землевпорядник
ради.

Селищний голова

селищної

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
17 січня 2017 року

смт Любешів

№ 15/ 2

Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки в смт Любешів вул. Бондаренка, 80
З метою встановлення об’єктивної ціни продажу земельної ділянки та
вирішення спору щодо викупної ціни земельної ділянки, розглянувши клопотання
депутата виборчого округу №1 селищної ради Мельника Станіслава Степановича
про проведення незалежної експертної грошової оцінки земельної ділянки
несільськогосподарського призначення з метою подальшого продажу у власність
площею 2,6141 га за кадастровим номером 0723155100:01:001:1625 для
обслуговування виробничих приміщень - КВЦПЗ: J 11.02., що знаходиться по
вул. Бондаренка, 80 в смт Любешів Любешівського району Волинської області,
враховуючи рішення Любешівської селищної ради № 9/12 від 28.07.2016 року та у
відповідності до ст. 12, 122, 127, 128 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26,
ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища Любешівської
селищної ради, Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл Любешівській селищній раді на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення з метою
подальшого продажу у власність громадянці Борисюк Ірині Богданівні площею
2,6141 га кадастровий номер 0723155100:01:001:1625 для обслуговування
виробничих приміщень - КВЦПЗ: J 11.02., яка розташована по вул. Бондаренка, 80
в смт Любешів Любешівського району Волинської області.
2. Інвестором з розроблення звіту про експертну грошову оцінку земельної
ділянки визначити Любешівську селищну раду.
3. 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
17 січня 2017 року

смт Любешів

№ 15/ 3

Про розгляд заяви гр. Швайка Андрія Михайловича
про добровільну відмову від права власності на земельну ділянку
в смт Любешів вул. Магістральна, 1а
Розглянувши заяву гр. Швайка Андрія Михайловича про добровільну відмову
від права власності на земельну ділянку площею 0,0274 га за кадастровим номером
0723155100:01:001:1896, яка розміщена в смт Любешів по вул. Магістральна, 1а
Любешівського району Волинської області та у відповідності до ст. 12, 140, 142
Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища Любешівської селищної ради, Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Задовільнити заяву гр. Швайка Андрія Михайловича про добровільну
відмову від права власності на земельну ділянку площею 0,0274 га за кадастровим
номером 0723155100:01:001:1896, яка розміщена в смт Любешів по
вул. Магістральна, 1а Любешівського району Волинської області на користь
Любешівської селищної ради.
2. Дати згоду на одержання Любешівською селищною радою права власності
на земельну ділянку площею 0.0274 га за кадастровим номером
0723155100:01:001:1896, яка належить гр. Швайку Андрію Михайловичу на праві
власності згідно з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності за № 18583133 від 13.01.2017 року, для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (для
обслуговування
незавершеного
будівництва
об’єкту
«Любешівський
молокозавод») - КВЦПЗ: В 03.15., в смт Любешів по вул. Магістральна, 1а
Любешівського району Волинської області.
3. Уповноважити селищного голову Корця Василя Трохимовича укласти зі
гр. Швайком Андрієм Михайловичем Угоду про передачу права власності на
земельну ділянку, забезпечивши її нотаріальне посвідчення та здійснення
державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради
Тропець Галину Василівну.
Селищний голова
В. КОРЕЦЬ

