ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

07.10. 2016 р. № 11/1
смт Любешів
Про запит депутата селищної ради
Клубука О.П.
Відповідно до пункту 1 статті 21 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад » , рішення сесії селищної ради від 12.05.2016 р. №7/3 «Про
затвердження Правил торгівлі на Любешівському ринку» селищна рада
ВИРІШИЛА:
1.Інформацію директора комунального підприємства «Любешівський ринок»
Кравчука А.П. узяти до відому.
2. Адміністрації КП «Любешівський ринок» вжити невідкладних заходів
щодо:
- звільнення проїжджої частини вулиць Вишнева, Л.Толстого, Січових
Стрільців від стихійної торгівлі;
- заборони в’їзду на територію ринку автомобілів, з яких не проводиться
торгівля.
- створення нових торгових місць на території ринку.
- припинення використання території ринку для стоянки автомобілів.
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
07.10.2016 р. №11/2
смт Любешів
Про затвердження звіту про виконання
селищного бюджету за 9 місяців 2016 року.
Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та пункту 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та фінансів,
соціально-економічного і культурного розвитку селищної ради, селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію головного бухгалтера селищної ради Поліщук Т.І. щодо
виконання селищного бюджету за 9 місяців 2016 року взяти до відома.
2. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2016 року
по доходах в сумі 5191973,13 грн., з них по загальному фонду –4353801,81 грн.,
по спеціальному фонду – 838171,32 грн. та по видатках в сумі 4960714,41 грн., з
них по загальному фонду – 3932721,40 грн., по спеціальному фонду – 1027993,01
грн., з перевищенням доходів над видатками в сумі 231258,72 грн. (додається).
Залишок коштів на кінець періоду в цілому по селищному бюджету
становить 1060400,28 грн.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного бухгалтера
Т. Поліщук та постійну комісію 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
07.10.2016р. № 11/3
смт. Любешів
Про внесення змін до рішення
селищної ради від 24.12.2015р. № 3/16
«Про селищний бюджет на 2016 рік»
Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та статті 78 Бюджетного кодексу України, Любешівська селищна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до вищезазначеного рішення такі зміни:
1.1.У пункті 1
- цифри « 3 653 399 », « 3 135 207 », « 518 192 » замінити відповідно цифрами «
5 933 644 », « 5 126 839 », « 806 805»;
- цифри «3 653 399 », « 3 135 207 », « 518 192 » замінити відповідно цифрами «
6 750 260,37 », « 4 706 453 », « 2 043 807,37 »;
- слово «дефіцит» замінити словом «профіцит», цифри « 508 680 » замінити
відповідно цифрами « 420 386 », « 929 066 » та доповнити словами такого змісту
«за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)»;
- цифри « 307 936,37» замінити відповідно цифрами « 1 237 002,37 », « 929 066 » та
доповнити словами такого змісту «за рахунок коштів, що передаються із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)».
1.2 У пункт 4
- цифри « 500 000 » замінити цифрою « 1 970 852,18 ».
1.3 У пункт 5
- цифри « 2 335 000 » замінити цифрою « 5 404 767,13 ».
2. Внести зміни до додатків № 1,2,4,5 до рішення селищної ради «Про селищний
бюджет на 2016 рік» відповідно до додатків № 1,2,3,4,5 цього рішення.
3. Головному бухгалтеру селищної ради внести відповідні зміни до розпису на 2016
рік та здійснити уточнення бюджетних призначень відповідних установ на 2016
рік.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

07.10.2016 року № 11/4
смт. Любешів
Про затвердження тарифу на послуги для населення з
вивезення твердих побутових відходів, що надаються
КП « Любешів – Комфорт-Сервіс»
Відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,ст.7,31,32, Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,
Порядком
формування тарифів
на централізоване водопостачання та
водовідведення ,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
01.06.2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу формування тарифів
на житлово-комунальні послуги»,розглянувши клопотання від 28.09.2016 року
№183 КП «Любешів – Комфорт-Сервіс» про затвердження тарифу на послуги
з вивезення твердих побутових відходів від приватного сектору, селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити тариф на послуги для населення з вивезення твердих побутових
відходів, що надаються КП «Любешів-Комфорт-Сервіс» в смт. Любешів з
01вересня 2016 року -14,94 грн ( місячна вартість вивезення з одного будинку
приватного сектору).
2.Виконавчому комітету довести до відома населення розміри тарифів з
вивезення твердих побутових відходів через офіційний сайт Любешівської
селищної ради.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного
голови з питань діяльності виконавчого комітету селищної ради Л.Божко.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
07.10.2016 р. №11/5
смт Любешів
Про надання одноразової грошової допомоги
Базилюк Тетяні Степанівні на лікування
Розглянувши заяву гр. Базилюк Тетяни Степанівни жительки смт.
Любешів вул. Свободи,20 про надання одноразової грошової допомоги на
лікування ,селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Виділити гр. Базилюк Тетяні Степанівні одноразову
допомогу на лікування , у розмірі 2000 (Дві тисячі ) гривень .

грошову

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
07.10.2016 р. №11/6
смт Любешів
Про надання одноразової грошової допомоги
Клямару Володимиру Пилиповичу
на ліквідацію наслідків пожежі.
Розглянувши заяву гр. Клямара Володимира Пилиповича жителя
смт.Любешів вул. Шолохова,25 про надання одноразової грошової допомоги на
ліквідацію наслідків пожежі ,селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Виділити гр. Клямару Володимиру Пилиповичу одноразову грошову
допомогу на ліквідацію наслідків пожежі , 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
07.10.2016 р. №11/7
смт Любешів
Про надання одноразової грошової допомоги
допомоги Черевко Вірі Іванівни
на ліквідацію наслідків пожежі.

Розглянувши заяву гр.Черевко Віри Іванівни жительки смт.Любешів
провулок Маяковського,6 про надання одноразової грошової допомоги на
ліквідацію наслідків пожежі ,селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Виділити гр. Черевко Вірі Іванівни одноразову грошову допомогу на
ліквідацію наслідків пожежі , 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

07.10.2016 р. №11/8
смт Любешів
Про надання одноразової грошової допомоги
допомоги Кузьмічу Леоніду Федоровичу
на ліквідацію наслідків пожежі.

Розглянувши заяву гр.Кузьміча Леоніда Федоровича жителя смт.Любешів
вул.Сагайдачного,24 А
про надання одноразової грошової допомоги на
ліквідацію наслідків пожежі ,селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Виділити гр. Кузьмічу Леоніду Федоровичу одноразову грошову
допомогу на ліквідацію наслідків пожежі , 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

07.10.2016 р. №11/9
смт Любешів
Про надання одноразової грошової допомоги
Ремінській Галині Миколаївні на поховання
чоловіка
Розглянувши заяву гр. Ремінської Галини Миколаївни жительки смт.
Любешів вул. Ч.Хреста,4 про надання одноразової грошової допомоги на
поховання чоловіка ,селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Виділити гр. Ремінській Галині Миколаївні одноразову
допомогу на поховання чоловіка , у розмірі 500 (П’ятсот) гривень .

грошову

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

07.10.2016 р. №11/10
смт Любешів
Про надання одноразової грошової допомоги
Домашич Алісі Василівні на лікування

Розглянувши заяву гр. Домашич Аліси Василівни жительки смт. Любешів
вул.Свободи,58 кв.8 про надання одноразової грошової допомоги на лікування
,селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Виділити гр. Домашич Алісі Василівні одноразову грошову допомогу на
лікування , у розмірі 1000 (Одна тисяча ) 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

07.10.2016 р. №11/11
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
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розпорядження

голови

прийняті у

міжсесійний

період:
- 23.09.2016року № 70 « Про внесення змін до показників
селищного бюджету на 2016 рік».
- 04.10.2016 року № 72 «Про надання дозволу КП «Любешівський
ринок» на збір коштів для утримання
торговельного місця в належному стані».

Селищний

голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

07.10.2016 № 11/12
смт Любешів
Про прийняття артезіанської
свердловини
Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26, пункту 9 статті 60 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», згідно Закону України «Про передачу об’єктів права
державної та комунальної власності», рішення Любешівської районної ради від 22.06.2016
року №6/4 «Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл,селища
Любешівського району», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та
фінансів, соціально-економічного і культурного розвитку селищної ради , селищна рада
ВИРІШИЛА:
1.Прийняти із спільної власності територіальних громад сіл,селища Любешівського
району з балансу Любешівської центральної лікарні у власність територіальної громади
Любешівської селищної ради на баланс Любешівської селищної ради майно:
- артезіанську свердловину 60/ Чор /Дніпро/981/603,рік введення в експлуатацію 1993,інвентарний номер-10330004,балансова вартість -2622,00грн,сума зносу -2622,00грн;
- насос глибинний ЕЦВ 8-16-140,рік введення в експлуатацію-1994,інвентарний номер
-10410020,балансова вартість –9165,00грн,сума зносу -9165,00грн.
1. Передати з балансу Любешівської селищної ради у власність комунального
підприємства «Любешів –Комфорт – Сервіс», а саме:
- - артезіанську свердловину 60/ Чор /Дніпро/981/603,рік введення в експлуатацію 1993,інвентарний номер-10330004,балансова вартість -2622,00грн,сума зносу -2622,00грн;
- насос глибинний ЕЦВ 8-16-140,рік введення в експлуатацію-1994,інвентарний номер
-10410020,балансова вартість –9165,00грн,сума зносу -9165,00грн.
2. Затвердити персональний склад комісії по передачі майна з балансу селищної
ради в експлуатацію комунального підприємства «Любешів-Комфорт-Сервіс»:
Божко Людмила Степанівна – заступник селищного голови з питань діяльності
виконавчого комітету селищної ради;
Комзюк Наталія Никодимівна - керуюча справами (секретар)виконавчого комітету
селищної ради;
Поліщук Тетяна Іванівна - головний бухгалтер виконкому селищної ради;
Клямар Галина Петрівна – спеціаліст ІІ категорії виконкому селищної ради;
Котик Тетяна Степанівна - спеціаліст І категорії виконкому селищної ради;
Горщар Любов Василівна- головний бухгалтер КП «Любешів-Комфорт-Сервіс»;
Бусаров Василь Петрович – головний інженер КП «Любешів-Комфорт-Сервіс».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань бюджету,
комунальної власності та соціально-економічного розвитку селищної ради( Горщар Л.В).
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
07. 10 2016 року №11/13
смт Любешів
Про внесення змін до рішення сесії селищної ради
від 24.12.2015 року №3/1 «Про затвердження
Програми благоустрою населених пунктів
Любешівської селищної ради на 2016-2020 роки»
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», за погодженням постійної комісії з питань бюджету
,комунальної власності та соціально - економічного розвитку селищної ради ,
Любешівська селищна рада
ВИРІШИЛА :
1.Внести зміни до Програми благоустрою населених пунктів Любешівської
селищної ради на 2016-2020 роки ,затвердженої рішенням сесії селищної ради
від 24.12.2015 року №3/1 (далі – Програма):
- цифри підпункту 6.1 « 2016-1000,0» пункту 8 « загальний обсяг
фінансових ресурсів ,необхідних для реалізації Програми ,всього у тому числі
коштів місцевого бюджету « 5000,0» та «5000,0» Розділу1.Паспорт Програми
замінити відповідно цифрами «2016-1540,0», «5540,0» та «5540,0»;
- пункт 1 розділу 6 «утримання вулично-дорожньої мережі» цифру «216,6»
замінити відповідно цифрою «240,5»;
- пункт 2 розділу 6 «утримання вуличного освітлення та зовнішньої
електромережі цифру «400,6» замінити відповідно цифрою «425,0»;
- пункт 3 розділу 6 «утримання служби благоустрою» цифру «269,2»
замінити відповідно цифрою «331,2»;
- пункт 5 розділу 6 «утримання пляжів» цифру «61,0» замінити відповідно
цифрою « 41,0»;
- пункт 6 розділу 6 «утримання кладовищ , пам’яток культурної та
історичної спадщини» цифру «62,0» замінити відповідно цифрою «55,0»;
- пункт 7 розділу 6 « послуги з впорядкування та оформлення селища до
святкування масових заходів» цифру «18,2» замінити відповідно цифрою
«28,2»;
- пункт 8 розділу 6 «послуги з вилову безпритульних домашніх тварин на
території селища» цифру «15,0» замінити відповідно цифрою «19,1»;
- пункт 9 розділу 6 «послуги з видалення твердих побутових відходів з
території приватного сектору» цифру «112,0» замінити відповідно цифрою
«167,0».

2.Виконання заходів проводити у межах виділених на фінансування
Програми коштів.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

07.10.2016 № 11/14
смт Любешів
Про розгляд звернення жителів будинку№51
по вулиці Незалежності в смт. Любешів
Розглянувши звернення жителів будинку №51 по вулиці Незалежності у
смт. Любешів, відповідно до статті 38 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», згідно Закону України «Про особливості здійснення
права власності у багатоквартирному будинку», враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного і
культурного розвитку селищної ради , селищна рада
ВИРІШИЛА:
1.Виконавчому комітету селищної ради направити лист жителям будинку
щодо приведення у відповідність до чинного законодавства відносин ,що
виникають у процесі реалізації прав та виконання обов’язків співвласників
квартир багатоквартирного будинку, для подальшої участі селищної ради у спів
фінансуванні робіт
по капітальному ремонту
будинку по вулиці
Незалежності,51.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря селищної
ради Г.Тропець та комісію з питань бюджету, комунальної власності та
соціально-економічного розвитку селищної ради( Горщар Л.В).

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
07.10.2016 року № 11/ 15
смт Любешів
Про внесення змін до рішення сесії
селищної ради від 24.12.2015 року №3/6
«Про затвердження Програми створення
і використання матеріальних резервів
для запобігання, ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного характеру та їх
наслідків на 2016 рік»
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Кодексу цивільного захисту України, постанови
Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження
Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», з метою оперативного реагування та
ліквідації пожеж на торфовищах та запобігання поширення загорань і
недопущення переростання їх у надзвичайну ситуацію, за погодженням постійної
комісії з питань бюджету ,комунальної власності та соціально - економічного
розвитку селищної ради ,селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми створення і використання матеріальних резервів
для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру та їх
наслідків на 2016 рік, затвердженої рішенням сесії селищної ради від 24.12.2015
року №3/6 (далі – Програма):
- цифри підпункту 8.1 «2016- 25,0» пункту 8 « загальний обсяг фінансових
ресурсів ,необхідних для реалізації Програми ,всього у тому числі коштів
місцевого бюджету «25,0» та «25,0» Розділу1.Паспорт Програми замінити
відповідно цифрами «2016-27,0», «27,0» та «27,0»;
2. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника селищного
голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради Божко Л.С.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
07.10.2016 р. № 11/ 16
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. Колб Ніні Іванівні
Розглянувши заяву гр. Колб Ніни 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 відповідно до
ст. ст. 12, 38-40, 79-81, 90-91, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст.ст.
25, 55 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний
земельний кадастр», 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 гр. Колб Ніні Іванівні на розробку технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт
Любешів вул. Шуміка, 40 за рахунок земель Любешівської 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
07.10.2016 р. № 11/ 17
смт Любешів
Про надання дозволу на 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. Лопухович Тетяні Іванівні
Розглянувши заяву гр. Лопухович Тетяни 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 відповідно до
ст. ст. 12, 38-40, 79-81, 90-91, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст.ст.
25, 55 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний
земельний кадастр», 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 гр. Лопухович Тетяні Іванівні на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) в с. Заріка вул. Зарічна, 32 за рахунок земель Любешівської 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
07.10.2016 р. № 11/ 18
смт Любешів
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Хомич Марії Степанівні
Розглянувши заяву гр. Хомич Марії Степанівни та розроблену Любешівським
районним виробничим відділом Волинської регіональної філії ДП “Центр Державного
Земельного Кадастру” технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1559 га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) - КВЦПЗ: В 02.01., яка розташована в с. Рудка вул. Колгоспна, 2 Любешівського
району, відповідно до ст.ст. 12, 38-40, 79-81, 90, 91, 116, 118, 121, 122, 125, 126
Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій», Закону
України «Про Державний земельний кадастр», п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1559 га гр. Хомич Марії Степанівні
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В 02.01 (кадастровий номер 0723155100:05:001:0127), яка
розташована в с. Рудка вул. Колгоспна 2 Любешівського району Волинської області.
2. Передати у власність гр. Хомич Марії Степанівні земельну ділянку площею
0,1559 га (кадастровий номер 0723155100:05:001:0127), яка розташована в
с. Рудка вул. Колгоспна, 2 для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В.02.01.
3. Громадянці Хомич Марії Степанівні зареєструвати право власності на земельну
ділянку за кадастровим номером 0723155100:05:001:0127 площею 0,1559 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка), яка розташована в с. Рудка вул. Колгоспна, 2 Любешівського
району Волинської області.
4. Зобов’язати гр. Хомич Марію Степанівну:
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
07.10.2016 р. № 11/ 19
смт Любешів
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Демидовичу Івану Васильовичу
Розглянувши заяву гр. Демидовича Івана Васильовича та розроблену ФОП
Олексюк Олесею Володимирівною технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1500
м.кв. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), яка розташована в смт Любешів вул. Березня, 6
Любешівського району, відповідно до ст.ст. 12, 38-40, 79-81, 90, 91, 116, 118, 121, 122,
125, 126 Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій»,
Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1500 м.кв.
гр. Демидовичу Івану Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В 02.01
(кадастровий номер 0723155100:01:001:1861), яка розташована в смт Любешів по
вул. Березня, 6 Любешівського району Волинської області.
2. Передати у власність гр. Демидовичу Івану Васильовичу земельну ділянку
площею 1500 м.кв. (кадастровий номер 0723155100:01:001:1861), яка розташована в
смт Любешів вул. Березня, 6 для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В.02.01.
3. Громадянину Демидовичу Івану Васильовичу зареєструвати право власності на
земельну ділянку за кадастровим номером 0723155100:01:001:1861 площею 1500 м.кв.
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка), яка розташована в смт Любешів вул. Березня, 6 Любешівського
району Волинської області.
4. Зобов’язати гр. Демидовича Івана Васильовича:
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
07.10.2016 р. № 11/ 20
смт Любешів
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Демидовичу Івану Васильовичу
Розглянувши заяву гр. Демидовича Івана Васильовича та розроблену ФОП
Олексюк Олесею Володимирівною технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1390
м.кв. для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
смт
Любешів вул. Березня, 6 Любешівського району, відповідно до ст.ст. 12, 79-81, 90, 91,
116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 55 Закону України
«Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр»,
п. 34
ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та
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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1390 м.кв.
гр. Демидовичу Івану Васильовичу для ведення особистого селянського господарства –
КВЦПЗ: А 01.03. (кадастровий номер 0723155100:01:001:1876), яка розташована по
вул. Березня, 6 в смт Любешів Любешівського району Волинської області.
2. Передати у власність гр. Демидовичу Івану Васильовичу земельну ділянку
площею 1390 м.кв. (кадастровий номер 0723155100:01:001:1876), яка розташована в
смт Любешів вул. Березня, 6 Любешівського району Волинської області для ведення
особистого селянського господарства – КВЦПЗ: А 01.03.
3. Громадянину Демидовичу Івану Васильовичу зареєструвати право власності на
земельну ділянку за кадастровим номером 0723155100:01:001:1876 площею 1390 м.кв.
для ведення особистого селянського господарства – КВЦПЗ: А 01.03., яка розташована в
смт Любешів вул. Березня, 6 Любешівського району Волинської області.
4. Зобов’язати гр. Демидовича Івана Васильовича:
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
07.10.2016 р. № 11/ 21
смт Любешів
Про розірвання договору оренди
земельної ділянки та передачу її
у приватну власність
гр. Дудко Інні Володимирівні
Розглянувши заяву гр. Дудко Інни Володимирівни, жительки
смт Любешів вул. Івана Франка, 7, акт комісії по обстеженню будівництва
житлових будинків, господарських будівель і споруд забудовників від 06.10.2016
року та у відповідності до ст.ст. 12, 91, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу
України, Закону України «Про оренду землі», 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. Розірвати договір оренди землі від 09.09.2015 року (зареєстрованого в
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
речового права за № 11312453 від 21.09.2015р.) на земельну ділянку площею
1280 м.кв. кадастровий номер 0723155100:01:001:1715 в
смт Любешів
вул. Відродження, 13 Любешівського району з громадянкою Дудко Інною
Володимирівною, в зв’язку з будівництвом одного з об’єктів згідно проектно технічної документації (будівельного паспорта) за взаємною згодою сторін.
2. Передати у приватну власність гр. Дудко Інні Володимирівні земельну
ділянку площею 1280 м.кв. (кадастровий номер 0723155100:01:001:1715), яка
розташована в смт Любешів вул. Відродження, 13 для
будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
( присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В.02.01.
3. Громадянці Дудко Інні Володимирівні зареєструвати право власності на
дану земельну ділянку.
4. Зобов’язати гр. Дудко Інну Володимирівну:
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
07.10.2016 р. № 11/ 22
смт Любешів
Про розірвання договору оренди
земельної ділянки та передачу її
у приватну власність
гр. Лебедюку Олександру Панасовичу
Розглянувши заяву гр. Лебедюка Олександра Панасовича, жителя
смт Любешів вул. Сонячна, 7, акт комісії по обстеженню будівництва житлових
будинків, господарських будівель і споруд забудовників від 06.10.2016 року та у
відповідності до ст.ст. 12, 91, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,
Закону України «Про оренду землі», 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. Розірвати договір оренди землі від 19.08.2015 року (зареєстрованого в
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
речового права за № 11293889 від 18.09.2015р.) на земельну ділянку площею
1482 м.кв. кадастровий номер 0723155100:01:001:1696 по вул. Прохідська, 21 в
смт Любешів Любешівського району з громадянином Лебедюком Олександром
Панасовичем, в зв’язку з будівництвом одного з об’єктів згідно проектно технічної документації (будівельного паспорта) за взаємною згодою сторін.
2. Передати у приватну власність гр. Лебедюку Олександру Панасовичу
земельну ділянку площею 1482 м.кв. за кадастровим номером
0723155100:01:001:1696, яка розташована в смт Любешів вул. Прохідська, 21
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд ( присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В.02.01.
3. Громадянину Лебедюку Олександру Панасовичу зареєструвати право
власності на дану земельну ділянку.
4. Зобов’язати гр. Лебедюка Олександра Панасовича:
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
07.10.2016 р. № 11/ 23
смт Любешів
Про розірвання договору оренди
земельної ділянки та передачу її
у приватну власність
гр. Кундик Валентині Володимирівні
Розглянувши заяву гр. Кундик Валентини Володимирівни, жительки
смт Любешів вул. Незалежності, 1а/5, акт комісії по обстеженню будівництва
житлових будинків, господарських будівель і споруд забудовників від 06.10.2016
року та у відповідності до ст.ст. 12, 91, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу
України, Закону України «Про оренду землі», 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. Розірвати договір оренди землі від 19.08.2015 року (зареєстрованого в
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
речового права за № 10945140 від 21.08.2015р.) на земельну ділянку площею
1322 м.кв. кадастровий номер 0723155100:01:001:1702 в
смт Любешів
вул. І.Мазепи, 20 Любешівського району з громадянкою Кундик Валентині
Володимирівні, в зв’язку з будівництвом одного з об’єктів згідно проектно технічної документації (будівельного паспорта) за взаємною згодою сторін.
2. Передати у приватну власність гр. Кундик Валентині Володимирівні
земельну ділянку площею 1322 м.кв.(кадастр. номер 0723155100:01:001:1702),
яка розташована в смт Любешів вул. І. Мазепи, 20 для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
( присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В.02.01.
3. Громадянці Кундик Валентині Володимирівні зареєструвати право
власності на дану земельну ділянку.
4. Зобов’язати гр. Кундик Валентину Володимирівну:
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
07.10.2016 р. № 11/ 24
смт Любешів
Про розірвання договору оренди
земельної ділянки та передачу її
у приватну власність
гр. Хомич Валентині Василівні
Розглянувши заяву гр. Хомич Валентини Василівни, жительки
смт Любешів вул. Пушкіна, 7 кв. 29, акт комісії по обстеженню будівництва
житлових будинків, господарських будівель і споруд забудовників від 06.10.2016
року та у відповідності до ст.ст. 12, 91, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу
України, Закону України «Про оренду землі», 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. Розірвати договір оренди землі від 25.08.2016 року (зареєстрованого в
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
речового права за № 16126138 від 25.08.2016р.) на земельну ділянку площею
2175 м.кв. кадастровий номер 0723155100:02:001:0144 по вул. Нова, 17
в
с. Заріка Любешівського району з громадянкою Хомич Валентиною Василівною,
в зв’язку з будівництвом одного з об’єктів згідно проектно - технічної
документації (будівельного паспорта) за взаємною згодою сторін.
2. Передати у приватну власність гр. Хомич Валентині Василівні земельну
ділянку площею 2175 м.кв. (кадастровий номер 0723155100:02:001:0144), яка
розташована в с. Заріка вул. Нова, 17 для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) КВЦПЗ: В.02.01.
3. Громадянці Хомич Валентині Василівні зареєструвати право власності
на дану земельну ділянку.
4. Зобов’язати гр. Хомич 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
07.10.2016 р. № 11/ 25
смт Любешів
Про розірвання договору оренди
земельної ділянки та передачу її
у приватну власність
гр. Оласюку Андрію Миколайовичу
Розглянувши заяву гр. Оласюка Андрія Миколайовича, жителя
смт Любешів вул. Космонавтів, 3, акт комісії по обстеженню будівництва
житлових будинків, господарських будівель і споруд забудовників від 06.10.2016
року та у відповідності до ст.ст. 12, 91, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу
України, Закону України «Про оренду землі», 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. Розірвати договір оренди землі від 19.08.2015 року (зареєстрованого в
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
речового права за № 11434117 від 29.09.2015р.) на земельну ділянку площею
1454 м.кв. кадастровий номер 0723155100:01:001:1706 в
смт Любешів
вул. Прохідська, 17 Любешівського району з громадянином Оласюком Андрієм
Миколайовичем, в зв’язку з будівництвом одного з об’єктів згідно проектно технічної документації (будівельного паспорта) за взаємною згодою сторін.
2. Передати у приватну власність гр. Оласюку Андрію Миколайовичу
земельну
ділянку
площею
1454
м.кв.
(кадастровий
номер
0723155100:01:001:1706), яка розташована в смт Любешів вул. Прохідська, 17
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд ( присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В.02.01.
3. Громадянину Оласюку Андрію Миколайовичу зареєструвати право
власності на дану земельну ділянку.
4. Зобов’язати гр. Оласюка Андрія Миколайовича:
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
07.10.2016 р. № 11/ 26
смт Любешів
Про розірвання договору оренди
земельної ділянки та передачу її
у приватну власність
гр. Невірцю Руслану Івановичу
Розглянувши заяву гр. Невірця Руслана Івановича, жителя
смт
Любешів вул. Миру 3, акт комісії по обстеженню будівництва житлових
будинків, господарських будівель і споруд забудовників від 06.10.2016 року та у
відповідності до ст.ст. 12, 91, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,
Закону України «Про оренду землі», 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. Розірвати договір оренди землі від 19.08.2015 року (зареєстрованого в
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
речового права за № 11111557 від 07.09.2015р.) на земельну ділянку площею
1450 м.кв. кадастровий номер 0723155100:01:001:1708 в смт Любешів
вул. І.Мазепи, 7 Любешівського району з громадянином Невірцем Русланом
Івановичем, в зв’язку з будівництвом одного з об’єктів згідно проектно технічної документації (будівельного паспорта) за взаємною згодою сторін.
2. Передати у приватну власність гр. Невірцю Руслану Івановичу земельну
ділянку площею 1450 м.кв. (кадастровий номер 0723155100:01:001:1708), яка
розташована в смт Любешів вул. І.Мазепи, 7 для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) КВЦПЗ: В.02.01.
3. Громадянину Невірцю Руслану Івановичу зареєструвати право власності
на дану земельну ділянку.
4. Зобов’язати гр. Невірця Руслана 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
07.10.2016 р. № 11/ 27
смт Любешів
Про розірвання договору оренди
земельної ділянки та передачу її
у приватну власність
гр. Кравчику Святославу Станіславовичу
Розглянувши заяву гр. Кравчика Святослава Станіславовича, жителя
смт Любешів вул. Колгоспна 5, акт комісії по обстеженню будівництва
житлових будинків, господарських будівель і споруд забудовників від 06.10.2016
року та у відповідності до ст.ст. 12, 91, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу
України, Закону України «Про оренду землі», 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. Розірвати договір оренди землі від 09.09.2015 року (зареєстрованого в
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
речового права за № 11159922 від 11.09.2015р.) на земельну ділянку площею
1244 м.кв. кадастровий номер 0723155100:01:001:1752 в смт Любешів
вул. Польова 2 Любешівського району з громадянином Кравчиком Святославом
Станіславовичем, в зв’язку з будівництвом одного з об’єктів згідно проектно технічної документації (будівельного паспорта) за взаємною згодою сторін.
2. Передати у приватну власність гр. Кравчику Святославу Станіславовичу
земельну
ділянку
площею
1244
м.кв.
(кадастровий
номер
0723155100:01:001:1752), яка розташована в смт Любешів вул. Польова 2 для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд ( присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В.02.01.
3. Громадянину Кравчику Святославу Станіславовичу зареєструвати право
власності на дану земельну ділянку.
4. Зобов’язати гр. Кравчика Святослава Станіславовича:
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
07.10.2016 р. № 11/ 28
смт Любешів
Про розірвання договору оренди
земельної ділянки та передачу її
у приватну власність
гр. Бондару Олександру Яковичу
Розглянувши заяву гр. Бондара Олександра Яковича, жителя
смт Любешів вул. Ів.Франка, 12, акт комісії по обстеженню будівництва
житлових будинків, господарських будівель і споруд забудовників від 06.10.2016
року та у відповідності до ст.ст. 12, 91, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу
України, Закону України «Про оренду землі», 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. Розірвати договір оренди землі від 12.08.2015 року (зареєстрованого в
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
речового права за № 10936426 від 21.08.2015р.) на земельну ділянку площею
1478 м.кв. кадастровий номер 0723155100:01:001:1720 в смт Любешів
вул. Польова12 Любешівського району з громадянином Бондарем Олександром
Яковичем, в зв’язку з будівництвом одного з об’єктів згідно проектно - технічної
документації (будівельного паспорта) за взаємною згодою сторін.
2. Передати у приватну власність гр. Бондару Олександру Яковичу
земельну
ділянку
площею
1478
м.кв.
(кадастровий
номер
0723155100:01:001:1720), яка розташована в смт Любешів вул. Польова, 12 для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд ( присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В.02.01.
3. Громадянину Бондару Олександру Яковичу зареєструвати право
власності на дану земельну ділянку.
4. Зобов’язати гр. Бондара Олександра Яковича:
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
07.10.2016 р. № 11/ 29
смт Любешів
Про розірвання договору оренди
земельної ділянки та передачу її
у приватну власність
гр. Жилку Валентину Петровичу
Розглянувши заяву гр. Жилка Валентина Петровича, жителя
смт Любешів вул. Бондаренка 57, акт комісії по обстеженню будівництва
житлових будинків, господарських будівель і споруд забудовників від 06.10.2016
року та у відповідності до ст.ст. 12, 91, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу
України, Закону України «Про оренду землі», 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. Розірвати договір оренди землі від 02.09.2015 року (зареєстрованого в
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
речового права за № 11469575 від 30.09.2015р.) на земельну ділянку площею
1360 м.кв. кадастровий номер 0723155100:01:001:1758 по вул. Г. Сковороди 9
в смт Любешів Любешівського району з громадянином Жилком Валентином
Петровичем, в зв’язку з будівництвом одного з об’єктів згідно проектнотехнічної документації (будівельного паспорта) за взаємною згодою сторін.
2. Передати у приватну власність гр. Жилку Валентину Петровичу
земельну
ділянку
площею
1360
м.кв.
(кадастровий
номер
0723155100:01:001:1758), яка розташована в смт Любешів вул. Г.Сковороди, 9
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд ( присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В.02.01.
3. Громадянину Жилку Валентину Петровичу зареєструвати право
власності на дану земельну ділянку.
4. Зобов’язати гр. Жилка Валентина Петровича:
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
07.10.2016 р. № 11/ 30
смт Любешів
Про розірвання договору оренди
земельної ділянки та передачу її
у приватну власність
гр. Будьку Степану Васильовичу
Розглянувши заяву гр. Будька Степана Васильовича, жителя
с.
В’язівне вул. Шевченка, 35 та у відповідності до ст.ст. 12, 90, 91, 116, 118, 121,
122 Земельного кодексу України , Закону України «Про оренду землі»,
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. Розірвати договір оренди землі від 19.05.2016 року (зареєстрованого в
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
речового права за № 15581042 від 22.07.2016р.) з гр. Будьком Степаном
Васильовичем на земельну ділянку в смт Любешів по вул. Герої Небесної Сотні,
12 Любешівського району за взаємною згодою сторін.
2. Передати у приватну власність гр. Будьку Степану Васильовичу
земельну ділянку площею 0,1436 га (кад. № 0723155100:01:001:1812),
яка
розташована в смт. Любешів вул. Героїв Небесної Сотні, 12 для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
( присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В.02.01.
3. Громадянину Будьку Степану Васильовичу зареєструвати право
власності на дану земельну ділянку.
4. Зобов’язати гр. Будька Степана Васильовича:
4.1.Виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог
ст.91 Земельного кодексу України.
Селищний голова

В. КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВ СЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
07.10.2016 р. № 11/ 31
смт Любешів
Про розгляд заяв громадян про
надання земельних ділянок у власність
для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і
споруд будівництво житлових будинків
(присадибна ділянка) 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, 38 - 40, 79, 79-1, 90,
91, 116, 118, 122, 125, 126 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. 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 повторно
на розгляд сесій селищної ради.

Селищний голова

В. КОРЕЦЬ

Додаток 1
до рішення селищної ради
№ 11/31 від 07.10.2016 р.

СПИСОК
громадян – учасників АТО, яким було відмовлено у наданні земельних ділянок у
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка)
№
п/п
1

Прізвище, імя по-батькові
Мартинік Юрій Володимирович

Селищний голова

Місце проживання
(вулиця, провулок)

Соціальний стан, пільги

с. Цир
вул. Комсомольська, 57

учасник бойових дій,
посвідчення УДБ № 114148

В. КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
07.10.2016 р. № 11/ 32
смт Любешів
Про розгляд заяв громадян про
надання земельних ділянок в оренду
для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і
споруд будівництво житлових будинків
(присадибна ділянка) в смт Любешів
Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) в смт Любешів, керуючись ст.ст. 12, 38 - 40, 79, 79-1, 93,
95, 96, 116, 122-126 Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 50 Закону України
«Про землеустрій», Закону України «Про Державний 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», 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. 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 повторно
на розгляд сесій селищної ради.

Селищний голова

В. КОРЕЦЬ

Додаток 1
до рішення селищної ради
№ 11/32 від 07.10.2016 р.

СПИСОК
громадян, яким було відмовлено у наданні земельних ділянок в оренду
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка)
№
п/
п

Прізвище, ім»я по батькові

1

Хомич Олександр Олексійович

2
3
4

Місце проживання
(вулиця, провулок)

Соціальний стан, пільги

смт Любешів
вул. Маяковського, 2А кв.3
смт Любешів
Савонюк Олег Миколайович
вул. Колгоспна, 21
смт Любешів
Ремінський Микола Володимирович
вул. Червого Хреста, 4
смт Любешів
Бущук Аніта Анатоліївна
вул. Я.Галана, 85 кв.1

Селищний голова

інвалід 1А групи
з дитинства

В. КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
07.10.2016 р. № 11/ 33
смт Любешів
Про розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)
гр. Русилу Івану Яковичу
Розглянувши заяву гр. Русила Івана Яковича, жителя с. Рудка
вул. Колгоспна, 9, про надання дозволу 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. та у відповідності до ст.ст. 12, 38-40, 79, 79-1, 93, 95, 96, 116,
122, 124 - 126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 50 Закону
України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний 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», враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища Любешівської селищної ради,
Любешівська селищна рада

ВИРІШИ ЛА:
1. Надати дозвіл гр. Русилу Івану Яковичу 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 0,2500 га в
с. Рудка
вул. Соборності, 10 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
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
07.10.2016 р. № 11/ 34
смт Любешів
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки та
надання в оренду на період
будівництва одного з об’єктів
гр. Швайко Ніні Іванівні
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр.
Швайко Ніни Іванівни, керуючись ст.ст. 12, 38-40, 79-81, 93, 95, 96, 116, 121-126, 186,
186-1 Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,
Закону України «Про Державний 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", 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр.
Швайко Ніні Іванівні для будівництва і обслуговування житлового
будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – КВЦПЗ: В 02.01. (кадастровий
номер 0723155100:01:001:1759) площею 0,1280 га в смт Любешів
вул.
Відродження, 1 Любешівського району Волинської області із земель Любешівської
селищної ради не наданих у власність та не наданих у користування.
2. Згідно заяви гр. Швайко Ніни Іванівни № Ш – 174пр від 19.09.2014 року надати
в оренду терміном на 1 (один) рік дану земельну ділянку кадастровий
номер
0723155100:01:001:1759, загальною площею 0,1280 га для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – КВЦПЗ: В
02.01., яка розташована в смт Любешів вул. Відродження, 1 Любешівського району, на
період
будівництва
одного з об’єктів згідно проектно-технічної документації
(будівельного паспорта) з дати реєстрації права власності на земельну ділянку за
Любешівською селищною радою.
3.1. Встановити орендну плату у розмірі 3% (три відсотки) на рік згідно з
нормативною грошовою оцінкою земель.
2.2. Громадянці Швайко Ніні Іванівні після реєстрації права власності
за
Любешівською селищною радою земельної ділянки заключити та зареєструвати договір
оренди на дану земельну ділянку.
3. Зобов’язати гр. Швайко Ніну 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
07.10.2016 р. № 11/ 35
смт Любешів
Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки
в смт Любешів вул. Берегова, 1б
Розглянувши заяву гр. Літвінчука Олександра Вікторовича про надання
дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
несільськогосподарського призначення з метою подальшого продажу у власність
площею 0,2399 га за кадастровим номером 0723155100:01:001:1865 для
будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови (для
обслуговування існуючих будівель та споруд Заготконтори Любешівської
райспоживспілки) - КВЦПЗ: В 03.15., по вул. Берегова, 1б в смт Любешів
Любешівського району Волинської області 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 гр. Літвінчуку Олександру Вікторовичу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського
призначення з метою подальшого продажу у власність площею 0,2399 га
кадастровий номер 0723155100:01:001:1865 для будівництва і обслуговування
інших будівель громадської забудови (для обслуговування існуючих будівель та
споруд Заготконтори Любешівської райспоживспілки) - КВЦПЗ: В 03.15., яка
розташована по вул. Берегова, 1б в смт Любешів Любешівського району
Волинської області.
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
07.10.2016 р. № 11/ 36
смт Любешів
Про поновлення договору оренди землі
на новий строк та на умовах,
викладених у додатковій угоді
гр. Бондару Сергію Феодосійовичу
Розглянувши лист-повідомлення громадянина Бондара Сергія
Феодосійовича № Б – 302пр від 09.09.2016 року про поновлення договору
оренди землі від 16.09.2015 року на новий строк та на умовах, викладених у
Додатковій угоді та відповідно до ст. 33 Закону України «Про оренду землі»,
ст. ст. 12, 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»,
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. Внести зміни до Договору оренди землі від 16.09.2015 року
(зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію іншого речового права за № 11311697 від 21.09.2015р.), уклавши
Додаткову угоду про внесення змін до договору оренди землі на земельну
ділянку площею 1360 м.кв. (кадастровий номер 0723155100:01:001:1756)
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В 02.01, що знаходиться в
смт Любешів вул. Г.Сковороди, 1 Любешівського району Волинської області
на період
будівництва
одного з об’єктів згідно проектно-технічної
документації (будівельного паспорта).
2. Громадянину Бондару Сергію Феодосійовичу заключити та
зареєструвати Додаткову угоду про внесення змін до договору оренди землі на
дану земельну ділянку в місячний термін.
3. Зобов’язати гр. Бондара Сергія Феодосійовича:
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

07.10.2016 р. № 11/ 37
смт Любешів
Про поновлення договору оренди землі
на новий строк та на умовах,
викладених у додатковій угоді
гр. Дишканту Костянтину Сергійовичу
Розглянувши лист-повідомлення громадянина Дишканта Костянтина
Сергійовича № Д – 305/1пр від 02.09.2016 року про поновлення договору
оренди землі від 02.09.2015 року на новий строк та на умовах, викладених у
Додатковій угоді та відповідно до ст. 33 Закону України «Про оренду землі»,
ст. ст. 12, 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»,
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. Внести зміни до Договору оренди землі від 02.09.2015 року
(зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію іншого речового права за № 11988497 від 04.11.2015р.) уклавши
Додаткову угоду про внесення змін до договору оренди землі на земельну
ділянку площею 1307 м.кв. (кадастровий номер 0723155100:01:001:1730)
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В 02.01, що знаходиться в
смт Любешів вул. Гайова, 1 Любешівського району Волинської області на
період будівництва одного з об’єктів згідно проектно-технічної документації
(будівельного паспорта).
2. Громадянину Дишканту Костянтину Сергійовичу заключити та
зареєструвати Додаткову угоду про внесення змін до договору оренди землі на
дану земельну ділянку в місячний термін.
3. Зобов’язати гр. Дишканта Костянтина Сергійовича:
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
07.10.2016 р. № 11/ 38
смт Любешів
Про поновлення договору оренди землі
на новий строк та на умовах,
викладених у додатковій угоді
гр. Подвисоцькій Марії Павлівні
Розглянувши лист-повідомлення громадянки Подвисоцької Марії
Павлівні № П – 308/1пр від 15.09.2016 року про поновлення договору оренди
землі від 16.09.2015 року на новий строк та на умовах, викладених у
Додатковій угоді та відповідно до ст. 33 Закону України «Про оренду землі»,
ст. ст. 12, 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»,
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. Внести зміни до Договору оренди землі від 16.09.2015 року
(зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію іншого речового права за № 11378694 від 25.09.2015р.) уклавши
Додаткову угоду про внесення змін до договору оренди землі на земельну
ділянку площею 1280 м.кв. (кадастровий номер 0723155100:01:001:1751)
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В 02.01, що знаходиться в
смт Любешів вул. І.Мазепи, 2 Любешівського району Волинської області на
період будівництва одного з об’єктів згідно проектно-технічної документації
(будівельного паспорта).
2. Громадянці Подвисоцькій Марії Павлівні заключити та зареєструвати
Додаткову угоду про внесення змін до договору оренди землі на дану земельну
ділянку в місячний термін.
3. Зобов’язати гр. Подвисоцьку Марію Павлівну:
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
07.10.2016 р. № 11/ 39
смт Любешів
Про поновлення договору оренди землі
на новий строк та на умовах,
викладених у додатковій угоді
гр. Сидоруку Євгену Валерійовичу
Розглянувши лист-повідомлення громадянина Сидорука Євгена
Валерійовича № С – 325 від 28.09.2016 року про поновлення договору оренди
землі від 05.08.2015 року на новий строк та на умовах, викладених у
Додатковій угоді та відповідно до ст. 33 Закону України «Про оренду землі»,
ст. ст. 12, 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»,
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. Внести зміни до Договору оренди землі від 05.08.2015 року
(зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію іншого речового права за № 10953470 від 25.08.2015р.) уклавши
Додаткову угоду про внесення змін до договору оренди землі на земельну
ділянку площею 1448 м.кв. (кадастровий номер 0723155100:01:001:1710)
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В 02.01, що знаходиться в
смт Любешів вул. Гайова, 13 Любешівського району Волинської області на
період будівництва одного з об’єктів згідно проектно-технічної документації
(будівельного паспорта).
2. Громадянину Сидоруку Євгену Валерійовичу заключити та
зареєструвати Додаткову угоду про внесення змін до договору оренди землі на
дану земельну ділянку в місячний термін.
3. Зобов’язати гр. Сидорука Євгена Валерійовича:
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
07.10.2016 р. № 11/ 40
смт Любешів
Про поновлення договору оренди землі
на новий строк та на умовах,
викладених у додатковій угоді
гр. Шевчук Валерій Миколайович
Розглянувши лист-повідомлення громадянина Шевчука Валерія
Миколайовича № Ш– 302/1пр від 12.09.2016 року про поновлення договору
оренди землі від 12.08.2015 року на новий строк та на умовах, викладених у
Додатковій угоді та відповідно до ст. 33 Закону України «Про оренду землі»,
ст. ст. 12, 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»,
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. Внести зміни до Договору оренди землі від 12.08.2015 року
(зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію іншого речового права за № 10861036 від 14.08.2015р.) уклавши
Додаткову угоду про внесення змін до договору оренди землі на земельну
ділянку площею 1972 м.кв. (кадастровий номер 0723155100:01:001:0128)
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В 02.01, що знаходиться в
с. Заріка вул. Берегова, 10 Любешівського району Волинської області на
період будівництва одного з об’єктів згідно проектно-технічної документації
(будівельного паспорта).
2. Громадянину Шевчуку Валерію Миколайовичу заключити та
зареєструвати Додаткову угоду про внесення змін до договору оренди землі на
дану земельну ділянку в місячний термін.
3. Зобов’язати гр. Шевчука Валерія 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
07.10.2016 р. № 11/ 41
смт Любешів

Про розгляд заяви
гр. Кобака Сергія Миколайовича
Розглянувши заяву гр. Кобака Сергія Миколайовича щодо надання у власність
земельних ділянок для обслуговування об’єктів незавершеного будівництва, які знаходяться за
адресою: вул.Магістральна, 1А смт Любешів, площею 0,10 га (трансформаторна підстанція) та
0,25 га (каналізаційна станція), керуючись ст.ст. 12, 79-1, 96, 120, 123, 128, 186 Земельного
кодексу України, ст.331 Цивільного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», п.34
ч.1 ст.26, ч.1 ст.33, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Інструкцію
про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх
закріплення межовими знаками, затверджену наказом Держкомзему України №376 від
18.05.2010, договори купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва В-1 та Ж-1 від
19.11.2014, укладені між Кобаком С.М. і Панасюк Г.В., враховуючи рекомендації постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища Любешівської селищної ради, Любешівська селищна рада

ВИРІШИЛА:
1.
Відмовити гр. Кобаку Сергію Миколайовичу в передачі у власність земельної ділянки
площею 0,10 га для обслуговування трансформаторної підстанції за адресою
вул. Магістральна, 1А смт. Любешів, у зв’язку з тим, що селищна рада на даний час не є
власником цієї земельної ділянки та не вправі розпоряджатись нею.
2.
Відмовити гр. Кобаку Сергію Миколайовичу в передачі у власність земельної ділянки
площею 0,25 га для обслуговування каналізаційної станції за адресою смт Любешів
вул. Магістральна, 1А/1 у зв’язку з тим, що згідно поданих Кобаком Сергієм Миколайовичем
документів, каналізаційна станція розміщена на земельній ділянці площею 2,8154 га
кадастровий номер 0723155100:01:001:1837 за цільовим призначенням: для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови (для обслуговування незавершеного
будівництвом об’єкту «Любешівський молокозавод»), а земельна ділянка площею 0,2500 га за
даною адресою не сформована як об’єкт цивільних прав.
3.
Рекомендувати гр. Кобаку Сергію Миколайовичу заключити та зареєструвати договір
оренди на земельну ділянку площею 2,8154 га за цільовим призначенням: для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови (для обслуговування незавершеного
будівництвом об’єкта «Любешівський молокозавод»), яка знаходиться по вул. Магістральна,
1А/1 в смт Любешів Волинської області.

Селищний голова

В. КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
07.10.2016 р. № 11/ 42
смт Любешів
Про розгляд заяви гр. Савонюка М.П.
про надання земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства
Розглянувши заяву громадянина Савонюка Миколи Пилиповича про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства – КВЦПЗ:
А 01.03. в смт Любешів, керуючись ст.ст. 12, 22, 33, 38 - 40, 79-81, 90, 91, 116,
118, 122, 125, 126 Земельного кодексу України,
Закону України «Про
землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр», 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.

Відмовити гр. Савонюку Миколі Пилиповичу в наданні

на розробку проекту землеустрою щодо

відведення

земельної

дозволу
ділянки

у власність орієнтовною площею 0,2500 га для ведення особистого селянського
господарства – КВЦПЗ: А 01.03.
Волинської області,

в смт Любешів

Любешівського району

у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок для

ведення особистого селянського господарства, передбачених Генеральним
планом смт Любешів, плану зонування і детальних планів території.

Селищний голова

В. КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
07.10.2016 р. № 11/ 43
смт Любешів
Про розгляд заяви гр. Хомич О.М. від 28.02.2013
про надання в оренду земельної ділянки
для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд
Розглянувши заяву жительки смт Любешів гр. Хомич Ольги Миколаївни від
28.02.2013 року про надання в оренду земельної ділянки орієнтовною площею 0,1500
га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), рішення Любешівського районного суду від 27.05.2015
у справі №162/512/15-ц, виконавчий лист №2/162/96/20158, виданий Любешівським
районним судом 22.07.2015, постанову про відкриття виконавчого провадження
№48476621, керуючись ст.ст. 12, 38-40, 79, 79-1, 93, 95, 96, 116, 122-126, 186, 186-1
Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,
Законами України «Про Державний земельний кадастр» та «Про оренду землі», п.7
ст.27 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та
інших громадян похилого віку в Україні», 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:
Надати дозвіл гр. Хомич Ользі Миколаївні 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, 1500 га по вул. Відродження, 17 в смт Любешів за рахунок
земель Любешівської селищної ради не наданих у власність та у 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

07.10.2016 р. № 11/ 44
смт Любешів
Про розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)
гр. Тимощуку Святославу Івановичу
Розглянувши заяву гр. Тимощука Святослава Івановича про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) та у відповідності до ст.ст. 12, 38-40, 7981, 90, 91, 116, 118, 122, 124, 125, 126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
ст.ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний
земельний кадастр», 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

ВИРІШИ ЛА:
1. Надати дозвіл гр. Тимощуку Святославу Івановичу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) – КВЦПЗ: В 02.01., орієнтовною площею 0,15 га
в смт Любешів вул. Шевченка, 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
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
07.10.2016 р. № 11/ 45
смт Любешів
Про затвердження звіту про експертну грошову
оцінку земельної ділянки та надання дозволу на
продаж земельної ділянки у власність
для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови
гр. Гридіну Сергію Володимировичу
Розглянувши заяву гр. Гридіна Сергія Володимировича та Звіт про експертну
грошову оцінку земельної ділянки, з метою сприяння соціально-економічного розвитку
селища, керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 127, 128 Земельного кодексу України, Закону
України «Про оцінку земель» та 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. Затвердити Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею
520 м.кв. за кадастровим номером 0723155100:01:001:1602, наміченої для продажу у
власність гр. Гридіну Сергію Володимировичу для будівництва та обслуговування
інших будівель громадської забудови, яка розташована по вул. Сободи, 16
в
смт Любешів Любешівського району Волинської області.
2. Затвердити ринкову вартість земельної ділянки площею 520 м.кв. кадастровий
номер 0723155100:01:001:1602, що розташована в смт Любешів вул. Свободи, 16 у
розмірі 65161 грн.00 коп.(шістдесят п’ять тисяч сто шістдесят одна грн. 00 коп) в
розрахунку на 1 кв.м. земельної ділянки – 125 грн.31коп., відповідно до висновку
експерта про вартість об’єкта оцінки від 03.10.2016 року.
3. Продати у власність гр. Гридіну Сергію Володимировичу земельну ділянку
несільськогосподарського призначення для будівництва і обслуговування інших
будівель
громадської
забудови
(для
обслуговування
нерухомого
майна
(будинок А-2) – КВЦПЗ: В 03.15., площею 520 м.кв. кадастровий номер
0723155100:01:001:1602, яка розташована в смт Любешів вул. Свободи, 16 за ціною та
на умовах визначеними цим рішенням.
4. Уповноважити селищного голову укласти та забезпечити нотаріальне посвідчення
договору купівлі – продажу земельної ділянки.
5. Затвердити умови договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 520 м.кв.,
що розташована по вул. Свободи, 16 в смт Любешів Любешівського району.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Тропець
Галину Василівну.

Селищний голова

В. КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
07.10.2016 р. № 11/ 46
смт Любешів
Про внесення змін у рішення № 4/41 від 29.01.2016 року
та надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, яка пропонується
для продажу права оренди на земельних торгах
У відповідності до ст.ст. 12, 79, 79-1, 116, 122, 123,124, 127, 186, 186-1
гл. 21 Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 50 Закону України «Про
землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр», 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
ВИРІШИ ЛА:
1. Внести зміни у рішення Любешівської селищної ради № 4/41 від
29.01.2016 року і викласти в такій формі:
«Надати

дозвіл

Любешівській селищній раді

на розробку проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка пропонується для продажу
права оренди на конкурентних засадах (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
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
07.10.2016 р. № 11/ 47
смт Любешів
Про внесення змін у рішення № 10/50 від 08.09.2016 року
про затвердження переліку вільних земельних ділянок,
які призначені для продажу у власність
на конкурентних засадах (земельних торгах )
Відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України,
Бюджетного кодексу України, Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність», Закону України «Про оцінку
земель», Постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.2002року №1531 «Про
експертну грошову оцінку земельних ділянок», від 09.01.2003 року №2 «Про
затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних
ділянок», 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
ВИРІШИ ЛА:
1. Перенести розгляд змін до рішення № 10/50 від 08.09.2016 року
«Про затвердження переліку вільних земельних ділянок, які призначені для
продажу у власність на конкурентних засадах (земельних торгах)» для
додаткового вивчення даного питання.

Селищний голова

В. КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
07.10.2016 р. № 11/ 48
смт Любешів
Про розроблення Детального плану
території земельної ділянки
в смт Любешів вул. Незалежності, 1А
Керуючись Законами України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
«Про Генеральну схему планування території України», «Про основи
містобудування», «Про архітектурну діяльність», державними будівельними
нормами ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»,
Земельним кодексом України, наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року №
290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», п.42 ч.1
статті 26, статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
розглянувши клопотання ДП СЛАП «Любешівагроліс» про надання дозволу на
розробку Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею
2,3700 га для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг – КВЦПЗ: Н
09.01., яка розташована по вул. Незалежності, 1А в смт Любешів, 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. Розробити Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею
2,3700 га для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг –
КВЦПЗ: Н 09.01, розташованої в межах населеного пункту смт Любешів по
вул. Незалеженості, 1А Любешівського району Волинської області.
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. Інвестором розроблення детального плану території земельної
ділянки визначити ДП СЛАП «Любешівагроліс» .
5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища селищної ради ( Божко М.А.).

Селищний голова

В. КОРЕЦЬ

