СПИСОК
депутатів Любешівської селищної ради, відсутніх на позачерговій
дев’ятій сесії Любешівської селищної ради сьомого скликання
від 28 липня 2016 року.

№

Прізвище , ім’я та по батькові

виборчий округ

з якої причини

1.

Котик Анатолій Дмитрович

виборчий округ № 2

за межами району

2.

Тропець Галина Василівна

виборчий округ № 3

відпуск

3.

Божко Михайло Андрійович

виборчий округ № 6

за межами району

4.

Карпік Анатолій Іванович

виборчий округ № 11 за межами району

5.

Шукалович Микола Матвійович виборчий округ № 18

за межами району

6.

Зімич Олег Феодосійович

виборчий округ № 20

за межами району

7.

Хомич Надія Василівна

виборчий округ № 21

хвора
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засідання позачергової дев’ятої сесії Любешівської селищної ради
сьомого скликання
від 28 липня 2016 року
Всього депутатів
- 22 чол.
Присутніх на засіданні - 15чол.
Відсутні
- 7 чол.
В.Корець - селищний голова
Головуючий: Шановні депутати! На засідання позачергової дев’ятої сесії
селищної ради сьомого скликання із 22 депутатів прибуло 15. Інші відсутні з
поважних причин. На сесію запрошувались головний бухгалтер селищної ради
- Поліщук Тетяна Іванівна, спеціаліст ІІ категорії виконкому селищної ради
(землевпорядник) Семенюк Оксана Сергіївна, керуючий справами (секретар)
виконкому Комзюк Наталія Никодимівна.
Присутні: Борисюк Ірина Богданівна, Борисюк Олександр Степанович, Поліщук
Олег Валентинович.
Дозвольте пленарне засідання позачергової дев’ятої сесії Любешівської
селищної ради сьомого скликання оголосити відкритим. Прошу секретаря сесії
Горщар Любов Василівну зайняти своє робоче місце і приступити до виконання
своїх обов’язків.
На розгляд сесії пропонується внести 15 питань.(Зачитується порядок
денний). Чи є бажаючі висловитись щодо порядку денного? Немає? Хто за такий
порядок денний, прошу голосувати? Корець В.-за, Мельник С. - за, В.Євстратьєва
– за, Медведюк А.П. – за, Матюк В.І. – за, Оласюк Г.І. – за, С.Любчик - за,
В.Деркач –за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович – за,
Клубук О.П. – за, В.Солошик – за, Я.Горщар – за, Л.Горщар – за. Хто проти ?
Немає. Утримався? Немає. Порядок денний затверджено одноголосно.
Головуючий: Шановні депутати! Нам необхідно затвердити регламент роботи
дев’ятої позачергової сесії. Пропоную для доповіді надати до 5 хв, для
інформації виступаючим по 3 хв. Сесію провести без перерви. Які будуть
пропозиції? Немає. Ставлю на голосування. Хто за такий регламент роботи,
прошу голосувати? Корець В.-за, Мельник С. - за, В.Євстратьєва – за,Медведюк
А.П. – за, Матюк В.І. – за, Оласюк Г.І. – за, С.Любчик - за, В.Деркач –за, Н.Крат
– за, Л.Домальчук – за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович – за, Клубук О.П. – за,
В.Солошик – за, Я.Горщар – за, Л.Горщар – за. Хто проти ? Немає. Утримався?

Немає. Регламент роботи позачергової дев’ятої сесії затверджено одноголосно.
Шановні депутати! Переходимо до розгляду першого питання порядку денного
“Про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 24.12.2015 року №3/16
«Про селищний бюджет на 2016 рік”. Слово для виступу надається Т. Поліщук
- головному бухгалтеру селищної ради, яка сказала, що відповідно до пункту 17
частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації бюджетної
комісії нам необхідно внести до вищезазначеного рішення такі зміни: - у пункті
1 - цифри « 3 653 399 », « 518 192 » замінити відповідно цифрами « 5 193 280 », «
803 783» -цифри «3 653 399 », « 518 192 » замінити відповідно цифрами -« 6 009
896,37 », « 1 161 619,37 »;- у пункт 3-цифри «500 000» замінити цифрою « 1 088
664,18 ». 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 цього рішення.
Поступила пропозиція від депутата Солошика В.І. про затвердження
вищеназваного рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення “Про внесення
змін до рішення сесії селищної ради від 24.12.2015 року №3/16 «Про селищний
бюджет на 2016 рік” затвердити? Прошу голосувати! Корець В. –за, Мельник С.
- за, В.Євстратьєва – за, Медведюк А.П.- за, Матюк В.І. – за, Оласюк Г.І. – за,
С.Любчик - за, В.Деркач –за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Н.Масюк – за,
Є.Шукалович – за, Клубук О.П. – за, В.Солошик – за, Я.Горщар – за, Л.Горщар –
за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. За – 16; Проти – 0;Утрималось-0.
Рішення затверджено одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання
порядку денного “Про затвердження Положення про порядок здійснення
допорогових закупівель”. Слово для виступу надається надається Горщар Л.В.голові постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціальногоекономічного розвитку селищної ради. Шановні Депутати! Відповідно до Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про публічні
закупівлі», з метою виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від
24.02.2016 №166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної
системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» та
наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.03.2016
№473 «Про визначення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель
у складі електронної системи закупівель та забезпечення його функціонування»,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету, комунальної
власності та соціально- економічного розвитку селищної ради нам необхідно
затвердити Положення про порядок здійснення допорогових закупівель, Всі ви
мали можливість ознайомитись з вищеназваним Положенням, так як воно є
розміщене на сайті селищної ради. Здійснювати закупівлі відповідно до
Положення застосування системи електронних закупівель розпорядниками
бюджетних коштів, комунальними підприємствами «Любешів-Комфорт-Сервіс»
та «Любешівський ринок», оприлюднення інформації про проведення закупівель,
вартість яких не перевищує межі, встановлені статтею 2 Закону України «Про
публічні закупівлі» через систему електронних державних закупівель ProZorro.

Необхідно призначити відповідальних працівників комунальних підприємств
«Любешів-Комфорт-Сервіс» та «Любешівський ринок» за здійсненням
допорогових закупівель. Забезпечити подання звіту щодо проведення
допорогових закупівель через систему електронних державних закупівель
ProZorro щомісяця до 10-го числа місяця, відповідно до закону. Організацію
виконання рішення покласти на керівників комунальних підприємств. Поступила
пропозиція від депутата Мельника С.С., затвердити вищеназване рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення “Про затвердження
Положення про порядок здійснення допорогових закупівель” затвердити? Прошу
голосувати! Корець В. -за, Мельник С. - за, В.Євстратьєва – за, Медведюк А.П. –
за, Матюк В. – за, Оласюк Г.І. –за, С.Любчик - за, В.Деркач –за, Н.Крат – за,
Л.Домальчук – за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович – за, Клубук О.П. – за, В.Солошик
– за, Я.Горщар – за, Л.Горщар – за. Хто проти ? Немає. Утримався? Немає. За –
16; Проти –0; Утрималось – 0. Рішення затверджено одноголосно Переходимо до
розгляду наступного питання порядку денного “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) Чорній Марії
Іванівні ”. Слово по даному питанню надається Матюку В.І. – секретарю
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища. Шановні депутати! До селищної ради
звернулась Чорна Марія Іванівна із заявою 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) в смт. Любешів, вул.
Чкалова,12. Це є існуюча забудова покійних батьків заявниці. І вона не є єдиною
спадкоємницею, є ще брат і сестра. Будь-які документи на право власності на
житловий будинок та право користування земельною ділянкою відсутні.
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" та враховуючи рекомендації постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища Любешівської селищної ради пропоную відмовити в
наданні гр. Чорній Марії Іванівні дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) площею 0,1300 га для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт Любешів
вул. Чкалова, 12 за рахунок земель Любешівської селищної ради у зв’язку з
неподанням документів, що підтверджують право власності на житловий будинок
та право користування земельною ділянкою. Поступила пропозиція від депутата
Шукаловича Є.І. відмовити заявниці у позитивному вирішенні питання.

Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення по даному
питанню затвердити? Прошу голосувати! Корець В. -за, Мельник С. - за,
В.Євстратьєва – за, Медведюк А.п. – за, Матюк В. – за, Оласюк Г.І. – за,
С.Любчик - за, В.Деркач –за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Н.Масюк – за,
Є.Шукалович – за, Клубук О.П. – за, В.Солошик – за, Я.Горщар – за, Л.Горщар –
за. Хто проти ? Немає. Утримався? Немає. За – 16; Проти – 0; Утрималось –0.
Рішення затверджено одноголосно Переходимо до розгляду наступного питання
порядку денного “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Гарманюк Валентині Степанівні”. Слово по даному питанню надається Матюку
В.І. – секретарю постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища. Шановні депутати! До
селищної ради звернулась Гарманюк Валентина Степанівна із заявою про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в смт.Любешів, вул.
Шолохова, 35. Це існуюча забудова, на попередній сесії ми надавали дозвіл,
заявниці, на розробку цієї технічної документації, а зараз згідно чинного
законодавства потрібно затвердити дану документацію. Пропоную затвердити
розроблену Любешівським районним
виробничим відділом Волинської
регіональної філії Державного Підприємства “Центр Державного Земельного
Кадастру” технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0767 га.
Гарманюк Валентині Степанівні для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована
в смт Любешів вул. Шолохова, 35 та передати у власність. Громадянці Гарманюк
Валентині Степанівні зареєструвати право власності на земельну ділянку за
кадастровим номером 0723155100:01:001:1853
площею
0,0767 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд (присадибна ділянка) та зобов’язати її
виконувати обов’язки
землевласника відповідно до вимог
ст.91 Земельного кодексу України.
Поступила пропозиція
від депутата Любчик С.П. затвердити технічну
документацію заявниці Гарманюк В.С.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення по даному питанню
прийняти? Прошу голосувати! Корець В. – за, Мельник С. - за, В.Євстратьєва
– за,Медведюк А.П. – за, Матюк В. – за, Оласюк Г.І. – за, С.Любчик - за, В.Деркач
–за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович – за, Клубук
О.П. – за, В.Солошик – за, Я.Горщар – за, Л.Горщар – за. Хто проти ? Немає.
Утримався? Немає. За – 16; Проти – 0; Утрималось – 0. Рішення затверджено
одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Мельнику Степану
Савичу“. Слово по даному питанню надається Матюку В.І. – секретарю постійної

комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища. Шановні депутати! До селищної ради звернувся житель
смт.Любешів Мельник С.С. із заявою про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) в смт.Любешів, вул. Зарічна, 17 Це існуюча забудова, на попередній
сесії ми надавали дозвіл, заявнику, на розробку цієї технічної документації, а
зараз згідно чинного законодавства потрібно затвердити дану документацію.
Пропоную затвердити розроблену Любешівським районним виробничим
відділом Волинської регіональної філії Державного Підприємства “Центр
Державного Земельного Кадастру” технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Мельнику Степану Савичу загальною площею 0,0840 га для будівництва і
обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В 02.01, яка розташована в смт Любешів вул.
Зарічна, 19 та надати у власність. Мельнику Степану Савичу зареєструвати право
власності на земельну ділянку за кадастровим номером 0723155100:01:001:1859
площею 0,0840 га для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та виконувати обов’язки
землевласника відповідно до вимог
ст.91 Земельного кодексу України.
Поступила пропозиція від депутата Медведюка А.П. про затвердження даного
рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення по даному питанню
прийняти? Прошу голосувати! Корець В.– за, Мельник С. - за, В.Євстратьєва –
за, Медведюк А.П.- за, Матюк В. – за, Оласюк Г.І. – за, С.Любчик - за, В.Деркач
–за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович – за, Клубук
О.П. – за, В.Солошик – за, Я.Горщар – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає.
Утримався? Немає. За – 16; Проти – 0; Утрималось – 0. Рішення затверджено
одноголосно. Переходимо
до розгляду наступного питання порядку денного
“ Про розірвання договору оренди земельної ділянки та передачу її у приватну
власність Абрамовичу Михайлу Васильовичу”. Слово по даному питанню
надається Матюку В.І. – секретарю постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Шановні
депутати! До селищної ради звернувся житель смт.Любешів Абрамович Михайло
Васильович про розірвання договору оренди земельної ділянки в зв’язку з
будівництвом одного з об’єктів по вул. І.Мазепи, 6. Є акт комісії по обстеженню
будівництва житлових будинків, господарських будівель і споруд забудовників
від 27.07.2016 року та заява, пропоную розірвати договір оренди земельної
ділянки від 09.09.2015 року з громадянином Абрамовичем Михайлом
Васильовичем в зв’язку з будівництвом одного з об’єктів згідно проектнотехнічної документації в смт. Любешів, вул. І.Мазепи, 6 та передати у приватну
власність Абрамовичу Михайлу Васильовичу земельну ділянку площею 0,1280 га
(кад. № 0723155100:01:001:1772), яка розташована в смт. Любешів, вул. І. Мазепи,
6 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд ( присадибна ділянка). Громадянину Абрамовичу Михайлу Васильовичу
зареєструвати право власності на дану земельну ділянку. По даному питанню

виступив депутат Горщар Ярослав Петрович, який вніс пропозицію затвердити
рішення по вищеназваному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення по даному питанню
затвердити ? Прошу голосувати! Корець В. – за, Мельник С. - за, В.Євстратьєва
– за, Медведюк А.П.- за, Матюк В. – за, Оласюк Г.І. – за, С.Любчик - за, В.Деркач
–за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович – за, Клубук
О.П. – за, В.Солошик – за, Я.Горщар – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає.
Утримався? Немає. За – 16; Проти –0; Утрималось – 0. Рішення затверджено
одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “ 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”.
Слово по даному питанню надається Матюку В.І. – секретарю постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища. Шановні депутати! До селищної ради звернулися жителі: - с.
Угриничі (учасник бойових дій АТО) Лащ Анатолій Іванович та житель
смт.Любешів ( ветеран війни, інвалід війни, інвалід ІІІ групи) Ковалишин
Олександр Васильович
про надання земельних ділянок у власність для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд будівництво житлових будинків (присадибна ділянка) в смт. Любешів,
пропоную відмовити вищеназваним громадянам у задоволені заяв, вказавши на
те, що після розроблення детальних планів територій розташування
індивідуальної житлової забудови, заяви цих громадян будуть винесені повторно
на розгляд сесій селищної ради. По даному питанню виступив депутат від
виборчого округу № 15 Шукалович Є.І., який вніс пропозицію: - прийняти
рішення по даному питанню, відмовивши зявникам у задоволені їх прохання 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.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення по даному питанню
затвердити ? Прошу голосувати! Корець В.- за, Мельник С. - за, В.Євстратьєва
– за, Медведюк А.П.- за, Матюк В. – за, Оласюк Г.І. – за, С.Любчик - за, В.Деркач
–за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович – за, Клубук
О.П. – за, В.Солошик – за, Я.Горщар – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає.
Утримався? Немає. За – 16; Проти – 0; Утрималось – 0. Рішення затверджено
одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “ 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”. Слово по
даному питанню надається Матюку В.І. – секретарю постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного

середовища. Шановні депутати! До селищної ради звернулися
жителі
смт.Любешів
про надання земельних ділянок в оренду для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
будівництво житлових будинків (присадибна ділянка) в смт. Любешів : - .
Бартошик Андрій Михайлович - (житель смт Любешів, вул. Свободи 58/21);
Чорний Михайло Васильович – (житель смт Любешів, вул. Чкалова, 12); Приймак
Олександр Олексійович – (житель смт Любешів, вул. Поліська, 41а); Поліщук
Вадим Петрович – (житель смт Любешів, вул. Шолохова, 32а); Бартошик
Валентина Володимирівна - (жителька смт. Любешів, вул. Свободи, 58/21); Лець
Світлана Михайлівна - (жителька смт. Любешів, вул. Садова, 5). 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, пропоную відмовити вищеназваним
громадянам у задоволені заяв в зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок
під вищеназвані потреби, вказавши на те, що після розроблення детальних планів
територій розташування індивідуальної житлової забудови, заяви цих громадян
будуть винесені повторно на розгляд сесій селищної ради. По даному питанню
виступив депутат від виборчого округу № 17 Солошик В.І., який вніс пропозицію:
- прийняти рішення по даному питанню, відмовивши зявникам у задоволені заяв
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.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення по даному питанню
затвердити ? Прошу голосувати! Корець В.- за, Мельник С. - за, В.Євстратьєва
– за, Медведюк А.П.- за, Матюк В. – за, Оласюк Г.І. – за, С.Любчик - за, В.Деркач
–за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович – за, Клубук
О.П. – за, В.Солошик – за, Я.Горщар – за, Л.Горщар – за. Хто проти ? Немає.
Утримався? Немає. За – 16; Проти – 0; Утрималось – 0. Переходимо до розгляду
наступного питання порядку денного “ Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки та надання безоплатно у власність Бубайлу
Андрію Петровичу”. Слово по даному питанню надається Матюку В.І. –
секретарю постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища. Шановні депутати! До селищної ради
звернувся учасник бойових дій АТО, житель с. Воля Любешівська Бубайло
Андрій Петрович про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт. Любешів
по вул. Андрія Первозванного, 4. На попередній сесії ми давали дозвіл на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а зараз згідно
чинного законодавства нам необхідно затвердити проект землеустрою щодо

відведення земельної ділянки у власність Бубайлу Андрію Петровичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) – КВЦПЗ: В 02.01. в смт Любешів по вул. Андрія
Первозванного, 4 із земель Любешівської селищної ради не наданих у власність
та користування і передати йому у власність цю земельну ділянку загальною
площею 0.1498 га . По даному питанню виступив депутат від виборчого округу №
1 Мельник С.С., який вніс пропозицію про затвердження рішення по цьому
питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення по даному питанню
затвердити ? Прошу голосувати! Корець В.- за, Мельник С. - за, В.Євстратьєва
– за, Медведюк А.П.- за, Матюк В. – за, Оласюк Г.І. – за, С.Любчик - за, В.Деркач
–за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович – за, Клубук
О.П. – за, В.Солошик – за, Я.Горщар – за, Л.Горщар – за. Хто проти ? Немає.
Утримався? Немає. За – 16; Проти – 0; Утримались – 0. Рішення затверджено
одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та
надання в оренду на період будівництва одного з об’єктів Швайку Валерію
Миколайовичу”. Слово по даному питанню надається Матюку В.І. – секретарю
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища. Шановні депутати! До селищної ради
звернувся, житель смт.Любешів. Швайко Валерій Миколайович про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), яка знаходиться в с. Рудка пров. Грушевського,3. На
попередній сесії ми надавали дозвіл на розробку проекту землеустрою на цю
земельну ділянку, а зараз згідно чинного законодавства необхідно затвердити
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки Швайку Валерію
Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового
будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – КВЦПЗ: В 02.01. (кад.
№ 0723155100:05:001:0123) площею 0,2203 га в с. Рудка пров. Грушевського, 3
із земель Любешівської селищної ради не наданих у власність і користування та
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. Встановити орендну плату
у розмірі 3% (три відсотки) на рік згідно з нормативною грошовою оцінкою
земель. Громадянину Швайку Валерію Миколайовичу після реєстрації права
власності за Любешівською селищною радою земельної ділянки заключити та
зареєструвати договір оренди на дану земельну ділянку. По даному питанню
виступив депутат від виборчого округу № 16 Клубук О.П., який вніс пропозицію
про затвердження рішення по даному питанню.
Рішення затверджено
одноголосно.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення по даному питанню
затвердити ? Прошу голосувати! Корець В. - за, Мельник С. - за, В.Євстратьєва
– за, Медведюк А.П.- за, Матюк В. – за, Оласюк Г.І. – за, С.Любчик - за, В.Деркач

–за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович – за, Клубук
О.П. – за, В.Солошик – за, Я.Горщар – за, Л.Горщар – за. Хто проти ? Немає.
Утримався? Немає. За – 16; Проти–0;Утримались-0. Рішення затверджено
одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “ Про
проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час
розроблення детальних планів території житлових кварталів в смт Любешів
Волинської області”. З інформацією по даному питанню виступив селищний
голова Корець В.Т., який сказав, що в листопаді минулого року на другій сесії
селищної ради сьомого скликання приймалось рішення про розроблення
детальних планів території в смт.Любешів, а саме: території житлової забудови на
масивах вулиць – Березя, Незалежності, Шевченка, Ч.Хреста, Єсеніна, О.Гончара.
Це дуже важливе питання на сьогоднішній день так, як ці проекти детальних
плонів територій земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт Любешів
уже готові і на них чекають багато молодих сімей, учасника бойових дій АТО,які
потребують поліпшення житлових умов. Зараз перед нами стоїть питання
прийняття рішення згідно чинного законодавства щодо подальшого розгляду цих
проектів. А для цього необхідно провести громадські слухання щодо розгляду
проектів детальних планів території земельних ділянок для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) в см. Любешів. Також необхідно оприлюднити шляхом
розміщення на офіційному сайті Любешівської селищної ради, в засобах масової
інформації (в районній газеті «Нове життя») та на інформаційній дошці в
приміщенні Любешівської селищної ради проекти детальних планів території
земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). ВИСТУПИВ: Матюк В.І.
– секретар постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища, який підтримав інформацію
селищного голови та
наголосив на
проведенні громадських слухань
щодо розгляду проектів детальних
планів територій
земельних
ділянок
для будівництва і обслуговування житлового
будинку
в
смт.Любешів, вказавши на
чинне
законодавство,
яким
необхідно
керуватись при прийнятті рішення, а саме: - ст.ст. 12, 125, 126, 127, 128
Земельного кодексу України, ст. 25, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1, ст. 33, ст. 59 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.19, 21 Закону України “Про
регулювання містобудівної діяльності”, постановою Кабінету Міністрів України
від 25.05.2011 року №555 “Про затвердження Порядку проведення громадських
слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів
містобудівної документації на місцевому рівні”. Депутат від виборчого округу №
1 Мельник С.С. вніс пропозицію про затвердження рішення по даному питанню,
врахувавши громадські інтереси під час розроблення детальних планів території
та рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища Любешівської селищної ради.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення по даному питанню
затвердити ? Прошу голосувати! Корець В. – за, Мельник С. -за, В.Євстратьєва –

за, Медведюк А.П.- за, Матюк В. – за, Оласюк Г.І. – за, С.Любчик - за, В.Деркач
–за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович – за, Клубук О.П.
– за, В.Солошик – за, Я.Горщар – за, Л.Горщар – за. Хто проти ? Немає.
Утримався? Немає. За – 16; Проти – 0; Утрималось – 0. Рішення затверджено
одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“ Про розгляд заяви про продаж земельної ділянки Борисюк Ірині Богданівні”.
Слово по даному питанню надається Матюку В.І. – секретарю постійної комісії
з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища. Шановні депутати! До селищної ради вдруге із
зверненням про продаж земельної ділянки для обслуговування виробничих
приміщень ПрАТ «Стохід», що знаходиться в смт.Любешів, вул. Бондаренка,80
звернулась Борисюк Ірина Богданівна. Усі ми знаємо про яку земельну ділянку
іде мова, для того щоб задовільнити дану заяву, необхідно затвердити Звіт
про експертну грошову оцінку цієї земельної ділянки, виготовлений ТзОВ
«Волинь-експерт». На попередній сесії ми відмовили заявниці у затвердженні
вищеназваного Звіту із-за розбіжностей між експертною та нормативногрошовою оцінками земельної ділянки, тобто оцінка земельної ділянки за один
м.кв. у наданому звіті була заниженою. Враховуючи рекомендації постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища, пропоную рекомендувати Борисюк Ірині Богданівні
викупити у власність земельну ділянку несільськогосподарського призначення
площею 2,6141 га, для обслуговування виробничих приміщень, яка розташована
по вул. Бондаренка, 80 за ціною 65 грн. за 1 м.кв. Поступила пропозиція від
депутата Оласюк Г.І відмовити у продажі вищевказаної земельної ділянки
Борисюк Ірині Богданівні. Продати дану земельну ділянку для обслуговування
виробничих приміщень ПрАТ «Стохід», що знаходиться в смт.Любешів, вул.
Бондаренка, 80 заявниці, при умові встановлення плати у розмірі 65 грн. за 1 м.кв.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб відмовити Борисюк І.Б.
у продажі земельної ділянки, продати вищезазначену земельну ділянку при умові
встановлення плати у розмірі 65 грн. за 1 м.кв.? Прошу голосувати! Корець В. –
за, Мельник С. - за, В.Євстратьєва – за, Медведюк А.П.- за, Матюк В. – за, Оласюк
Г.І. – за, С.Любчик - за, В.Деркач –за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Н.Масюк –
за, Є.Шукалович – за, Клубук О.П. – за, В.Солошик – за, Я.Горщар – за, Л.Горщар
– за. Хто проти ? Немає. Утримався? Немає. За – 16; Проти- 0. Утрималось – 0.
Рішення затверджено одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання
порядку денного “ Про внесення змін до рішення сесії селищної ради від
29.01.2016 року №4/3 « Про затвердження Програми розробки плану детального
планування забудови смт Любешів, Заріка та Рудка на 2016 рік». Слово для
виступу надається Горщар Л.В.- голові постійної комісії з питань бюджету,
комунальної власності та соціального-економічного розвитку селищної ради.
Шановні депутати! 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, нам необхідно внести зміни до Програми розробки плану

детального планування забудови смт Любешів, Заріка та Рудка на 2016рік,
затвердженої рішенням сесії селищної ради від 29.01.2016 року №4/3, а саме:цифри підпункту 8.1 « 2016-140,0» пункту 8 «загальний обсяг фінансових
ресурсів ,необхідних для реалізації Програми, всього у тому числі коштів
місцевого бюджету «140,0» Розділу1. Паспорт Програми замінити відповідно
цифрами «2016-147,0», «147,0». Виконання заходів проводити у межах коштів
виділених на фінансування Програми. По даному питанню виступила депутат
Домальчук Л.Л., яка внесла пропозицію про затвердження рішення по даному
питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення по даному питанню
затвердити ? Прошу голосувати! Корець В.- за, Мельник С. - за, В.Євстратьєва –
за, Медведюк А.П.- за, Матюк В. – за, Оласюк Г.І. – за, С.Любчик - за, В.Деркач –
за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович – за, Клубук О.П.
– за, В.Солошик – за, Я.Горщар – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався?
Немає. За – 16; Проти – 0. Утримались – 0. Рішення затверджено одноголосно.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “ Про внесення
змін до рішення сесії селищної ради від 24.12.2015 року №3/3 « Про Програму
забезпечення безпеки дорожнього руху в смт Любешів на 2016-2020 роки»”.
Слово для виступу надається Горщар Л.В.- голові постійної комісії з питань
бюджету, комунальної власності та соціального-економічного розвитку селищної
ради. Шановні депутати! Відповідно до статей 17, 19, 20 Закону України «Про
автомобільні дороги», статті 7 Закону України «Про дорожній рух», керуючись
п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
з метою продовження виконання завдань та заходів щодо попередження
аварійності на дорогах, поліпшення експлуатаційного стану доріг, вулиць,
обладнання їх сучасними технічними засобами регулювання дорожнього руху та
враховуючи пропозиції постійної комісії селищної ради з питань бюджету та
фінансів,соціально-економічного і культурного розвитку селищної ради,
необхідно внести зміни до Програми забезпечення безпеки дорожнього руху в
смт. Любешів на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням сесії селищної ради від
24.12.2015 року №3/3, а саме: цифри підпункту 8.1 « 2016-270,0» пункту 8 «
загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього
в тому числі коштів місцевого бюджету «270,0» та «1350,0» Розділу1. Паспорт
Програми замінити відповідно цифрами «2016-263,0», «263,0» та «1343,0».
Виконання заходів проводити у межах коштів, виділених на фінансування
Програми.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення по даному
питанню затвердити? Прошу голосувати!Корець В.-0,Мельник С. - за,
В.Євстратьєва –за, Медведюк А.П.- за, Матюк
В. – за, Оласюк Г.І. – за,
С.Любчик - за, В.Деркач –за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Н.Масюк – за,
Є.Шукалович – за, Клубук О.П. – за, В.Солошик – за, Я.Горщар – за, Л.Горщар –
за. Хто проти ? Немає. Утримався? Немає. За – 16; Проти – 0, Утрималось – 0.
Рішення затверджено одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання
порядку денного «Про внесення змін до рішення сесії селищної ради від
24.12.2015 року №3/7 «Про затвердження Положення про цільовий фонд

Любешівської селищної ради». Слово для виступу надається Горщар Л.В.- голові
постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціальногоекономічного розвитку селищної ради. Шановні депутати! Відповідно до
ст.26,59,68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою
вирішення питань соціально-економічного розвитку населених пунктів селищної
ради, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого
самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв’язанні питань
загальнодержавного значення, проведення культурно-освітніх, спортивних
заходів, забезпечення охорони культурної спадщини на території селищної ради
та інші заходи, враховуючи пропозиції постійної комісії селищної ради з питань
бюджету та фінансів, соціально-економічного і культурного розвитку селищної
ради, необхідно внести зміни до рішення сесії селищної ради від 24.12.2015 року
№3/7 Про затвердження Положення про цільовий фонд Любешівської селищної
ради», а саме: у розділі 3 пункт 3.1 підпункту 3.1.2. доповнити словами
«придбання програмного забезпечення для комп’ютерної техніки, надання
інформаційно-консультаційних послуг у сфері інформатизації та оплата послуг за
проведення експертної оцінки земельних ділянок». Поступила пропозиція від
депутата Масюк Н.І. про затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення по даному питанню
затвердити ? Прошу голосувати! Корець В.-за, Мельник С. - за, В.Євстратьєва –
за, Медведюк А.П.- за, Матюк В. – за, Оласюк Г.І. – за, С.Любчик - за, В.Деркач –
за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович – за, Клубук О.П.
– за, В.Солошик – за, Я.Горщар – за, Л.Горщар – за. Хто проти ? Немає.
Утримався? Немає. За – 16; Проти- 0. Утрималось – 0.Рішення затверджено
одноголосно.
Головуючий: Шановні депутати!
Питання порядку денного позачергової
дев’ятої сесії селищної ради сьомого скликання розглянуті. Чи є які
зауваження щодо ведення сесії? Немає. Позачергова
дев’ята сесія селищної
ради сьомого скликання оголошується закритою.
Секретар сесії

Л.ГОРЩАР

