СПИСОК
депутатів Любешівської селищної ради, відсутніх на позачерговій шостій
сесії селищної ради сьомого скликання
від 30 березня 2016 року

№

Прізвище , ім’я та по батькові

виборчий округ

з якої причини

1.

Крат Надія Андріївна

виборчий округ № 12

відрядження

2.

Домальчук Любов Леонідівна

виборчий округ № 13

за межами району

3.

Масюк Ніна Іванівна

виборчий округ № 14

за межами району

4.

Шукалович Євгеній Іванович

виборчий округ №15

за межами району

5.

Клубук Олександр Павлович

Виборчий округ № 16

за межами району

6.

Зімич Олег Феодосійович

Виборчий округ № 20

за межами району
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сесії Любешівської селищної ради

сьомого скликання
від 30 березня 2016 року
Всього депутатів
- 22 чол.
Присутніх на засіданні - 16 чол.
Відсутні
- 6 чол.

В.Корець - селищний голова.
Шановні депутати! На позачергову шосту сесію селищної ради сьомого
скликання із 22 депутатів прибуло 16. Інші відсутні з поважних причин. На сесію
запрошувалися головний бухгалтер селищної ради - Поліщук Тетяна Іванівна,
спеціаліст ІІ категорії виконкому селищної ради (землевпорядник) Семенюк Оксана
Сергіївна, керуючий справами (секретар) виконкому Комзюк Наталія Никодимівна,
директор КП «Любешів – Комфорт –Сервіс» - Поліщук Володимир Павлович.
Дозвольте позачергову шосту сесію Любешівської селищної ради сьомого
скликання оголосити відкритою. Прошу секретаря сесії Тропець Галину Василівну
зайняти своє робоче місце і приступити до виконання своїх обов»язків.
На розгляд сесії пропонується внести 59 питань. Чи є бажаючі висловитись
щодо порядку денного? Немає? Хто за такий порядок денний, прошу голосувати?
Хто проти? Утримався? Немає. Порядок денний затверджено одноголосно.
Головуючий: Шановні депутати! Нам необхідно затвердити регламент роботи шостої
позачергової сесії. Пропоную для розгляду депутатських запитів 30 хв., 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? С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва
– за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, Н.Хомич
– за, Л.Горщар – за. Хто проти ? Немає. Утримався ? Немає. Регламент роботи
позачергової шостої сесії затверджено одноголосно. Шановні депутати! На розгляд
сесії надійшло
шість депутатських запитів. Переходимо до розгляду першого
депутатського запиту, який надійшов від депутата А.І.Капіка (виборчий округ № 11 ).
Анатолій Іванович у своєму запиті просить заборонити торгівлю м’ясними та
ковбасними виробами на відкритому повітрі на місцевому ринку. Для вирішення цього
питання він просить запросити працівників ветеринарної лабораторії. По даному
питанню виступив директор КП “Любешівський ринок”, який сказав, що торгівля на
ринку молочно-м’ясними продуктами контролюється, як представниками ветеринарної
служби так і працівниками ринку, а з підвищенням температури, призупиняється
торгівля
цими продуктами
на ринку. Дозволено торгівлю м’ясо-молочними
продуктами лише при умові встановлення холодильних камер. Остаточно питання
буде вирішено після здачі в експлуатацію адмінприміщення ринку, в якому
передбачено торгівлю м’ясо-молочними продуктами.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те щоб підтримати запит депутата
А.Карпіка?: С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, А.Медведюк - за, М.Божко –

за, В.Євстратьєва – за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за,
А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за,
Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався?
Немає. Запит підтримано
одноголосно. Переходимо до розгляду другого запиту А.Карпіка щодо загальної
вбиральні в селищі, та доцільності ремонту старої вбиральні, яка знаходиться за
центральним кафе. По даному запиту виступив селищний голова, який сказав, що
питання вбиральні, дуже важливе, але на сьогодні вирішити його немає можливості.
Стара вбиральня знаходиться на території приватної особи і селищна рада немає ніяких
прав на її ремонт. Щодо нової вбиральні – необхідно вивчити це питання, пропоную
вивчення цього питання рекомендувати виконавчому комітету селищної ради.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те щоб підтримати запит депутата
А.Карпіка?:
С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, А.Медведюк - за,
В.Євстратьєва – за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, Н.Хомич
– за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Запит підтримано
одноголосно. Переходимо до розгляду наступного запиту, який надійшов від депутата
Є.Шукаловича (виборчий округ № 15) щодо незадовільного стану дорожнього покриття
провулку Січових Стрільців. Шановні депутати! Всі ви бачите в яку стані знаходяться
усі наші дороги. Зараз починаємо ремонтувати центральні вулиці селища, а поступово
дійдемо і до провулків, тому прошу підтримати запит депутата Шукаловича Є.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те щоб підтримати запит депутата Є.
Шукакловича? : С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, А.Медведюк - за,
В.Євстратьєва – за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, Н.Хомич
– за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Запит підтримано
одноголосно. Переходимо до розгляду наступного запиту, який надійшов від депутата
Н.А.Крат (виборчий округ № 12) щодо помічників –консультантів депутата селищної
ради (на громадських засадах). У своєм у запиті вона подала кандидатури на посаду
помічників-консультантів своїх синів. По даному питанню виступила депутат Любчик
С.П., яка внесла пропозицію розглянути запит Крат Н.А. на наступній сесії, попередньо
заслухавши її особисто.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати пропозицію Любчик
С.П.щодо розгляду вищевказаного запиту на наступній сесії, прошу голосувати
С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, А.Медведюк - за, В.Євстратьєва – за,
М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік - за,
В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто
проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному запиту прийнято одноголосно.
Переходимо до розгляду наступного запиту, який надійшов від депутата Ярослава
Петровича Горщара щодо проведення ремонту шиферної покрівлі будинку № 27 по вул
Пушкіна та ремонту освітлення місць загального користування будинкової території. По
даному запиту виступив Я.Горщар, який сказав, що на днях було проведено ремонт
покрівлі будинку № 27 по вул Пушкіна залишилось вирішити питання освітлення місць
загального користування будинкової території.
Головуючий: Шановні депутати! Питанням освітлання багатоповерхових будинків у
селищі буде займатися Любешівська філія ПАТ «Волиньобленерго» тому прошу
підтримати запит депутата Я.Горщара. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб
підтримати даний запит? Прошу голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець –

за, В.Євстратьєва, А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за,
С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за,
Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає.
Рішення по даному запиту прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
запиту, який надійшов від депутата Валентини Степанівни Євстратьєвої щодо
прийняття на баланс КП «Любешів- Комфорт – Сервіс» водонапірної башні, яка
знаходиться на території бувшої фабрики « Стохід». Питання на сьогоднішній день не
вивчене, тому пропоную вивчити це питання і інформувати сесію на наступному
засіданні.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати запит? Прошу
голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, А.Медведюк - за,
В.Євстратьєва – за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, Н.Хомич
– за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному
запиту прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного - «Про набуття повноважень органів реєстрації місця проживання /перебування
або зняття з реєстрації місця проживання у сфері реєстрації фізичних осіб». Слово по
даному питанню надається М. Шукаловичу – голові постійної комісії з питань
забезпечення
законності, правопорядку, соціального захисту населення, сім’ї та
молоді, який сказав, що з метою здійснення повноважень у сфері державної реєстрації,
забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів
громадян, керуючись ст,10.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні» потрібно надати виконавчому комітету повноваження органів
реєстрації місця проживання /перебування або зняття з реєстрації місця проживання у
сфері реєстрації фізичних осіб, включивши дані послуги у перелік адміністративних
послуг, які надає селищна рада. По даному питанню виступив Я.Горщар, який сказав ,
що згідно чинного законодавства повноваження органів реєстрації місця проживання /
перебування або зняття з реєстрації місця проживання у сфері реєстрації фізичних осіб,
включивши дані послуги у перелік адміністративних послуг надати виконавчому
комітету. В термін до 04.04.2016 року виконавчому комітету провести комплекс
організаційно-технічних заходів у відповідності до методичних рекомендацій щодо
створення адміністрування, ведення реєстру територіальної громади. Поступила
пропозиція від депутата А. Котика про затвердження даного рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення по даному питанню
прийняти? Прошу голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, А.Медведюк
- за, В. Євстратьєва – за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, Н.Хомич
– за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному
питанню прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного – « Про набуття повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно». Слово по даному питанню надається - М.Шукаловичу – голові
постійної комісії з питань забезпечення законності, правопорядку, соціального захисту
населення, сім’ї та молоді. Шановні депутати! з метою здійснення повноважень у
сфері державної реєстрації, забезпечення законності, правопорядку, охорони прав,
свобод і законних інтересів громадян, керуючись ст.10.25,26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Законом України

«Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо
децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень» від 26 листопада 2015 року №834-VIII. Враховуючи вище сказане та
висновки комісії з гуманітарних питань пропоную надати виконавчому комітету
селищної ради повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно, включивши дані послуги у перелік адміністративних послуг. По даному
питанню виступив депутат С.Мельник, який вніс пропозицію про затвердження даного
рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення по даному питанню
затвердити?. Прошу голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва - за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за,
С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за,
Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає.
Рішення по даному питанню
прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду
наступного питання порядку денного – «Про затвердження переліку адміністративних
послуг, які надаються Любешівською селищною радою» Слово по даному питанню
надається - М.Шукаловичу – голові постійної комісії з питань забезпечення законності,
правопорядку, соціального захисту населення, сім’ї та молоді. Шановні депутати!
Відповідно до статей 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про адміністративні послуги», доручення Президента України від 6
грудня 2012 року №1-1/3280, Програми економічних реформ на 2010-2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та з
метою забезпечення надання зручних та доступних умов для реалізації фізичними та
юридичними особами прав на одержання адміністративних послуг потрібно
затвердити перелік адміністративних послуг, які надавалися і надаються Любешівською
селищною радою постійно, включивши у перелік адміністративних послуг реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та реєстрацію місця проживання /перебування або
зняття з реєстрації місця проживання у сфері реєстрації фізичних осіб/. Врахувавши
пропозиції постійної комісії з питань забезпечення законності, правопорядку,
соціального захисту населення, сім’ї та молоді, пропоную затвердити рішення по
даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення по даному питанню
затвердити?. Прошу голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за,
С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за,
Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає.
Рішення по даному питанню
прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду
наступного питання порядку денного – «Про скасування пункту 2.1 рішення сесії від
24.12.2015 року №3/12«Про затвердження штатних розписів». Слово по даному
питанню надається
- Л.Горщар- голові постійної комісії з питань бюджету,
комунальної власності та соціально-економічного розвитку селища. Шановні депутати!
Пропоную надати слово по даному питанню головному бухгалтеру селищної ради –
Поліщук Т.І.
Шановні депутати! Необхідно скасувати пункт 2.1 рішення сесії № 3/12 «Про
затвердження штатних розписів», керуючись Бюджетним кодексом України ,
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету
Міністрів України від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов

оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади ,органів прокуратури,
судів та інших органів» зі змінами
,пунктом 4 Постанови Кабінету Міністрів
України від 09.12.2015року №1013 «Про упорядкування структури заробітної
плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативноправових актів» Постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 року №77 «
Про внесення змін до постанови КМУ від 17липня 2003 р №1078 і від 09 грудня
2015 року №1013» . В зв’язку з тим ,що ПКМУ №77 від 11.02.2016 року були
внесены змыни до Постанови КМУ № 1013 в частині уточнення порядку підвищення
на 25% посадових окладів 1 грудня 2015 року. Тобто, працівникам, яким були
встановлені оклади на рівні мінімальної зарплати, необхідно зробити перерахунок
заробітної плати і затвердити нові штатні розписи на 1 грудня 2015року і на 1 січня
2016 року. Посадовий оклад головного бухгалтера і всіх спеціалістів становить 1723
грн. Також з 14 квітня поточного року до штатного розпису вводиться посада
державного реєстратора з посадовим окладом 1726 грн. Вищеназвані зміни внесено
відповідно рішенням селищної ради за номерами 6/4 «про скасування пункту 2.1
рішення сесії від 24.12.2015 року № 3/2 « Про затвердження штатних розписів» та 6/5
від 30.03.2016року. По даному питанню виступила депутат Г.Оласюк, яка внесла
пропозицію про затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення по даному питанню
затвердити?. Прошу голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за,
С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за,
Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає.
Рішення по даному питанню
прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду
наступного питання порядку денного – «Про затвердження штатних розписів». Слово по
даному питанню надається Л.Горщар - голові постійної комісії з питань бюджету,
комунальної власності та соціально-економічного розвитку селища.Шановні депутати!
Нам необхідно затвердити штатний розпис тому, що з 1 квітня поточного року до
штатного розпису селищної ради
вводиться посада державного реєстратора з
посадовим окладом 1726 грн. Про це було сказано у попередньому виступі головного
бухгалтера, тому вношу пропозицію про затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення по даному питанню
затвердити?. Прошу голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва –за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за,
С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за,
Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає.
Рішення по даному питанню
прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду
наступного питання порядку денного – «Про внесення змін до рішення селищної ради
від 24.12.2015 р. № 3/16 « Про селищний бюджет на 2016 рік». Слово по даному
питанню надається головному бухгалтеру селищної ради Т.І.Поліщук. Шановні
депутати! В зв’язку з тим, що на придбання контейнерів для сміття на суму 43 тис. грн.
згідно Програми благоустрою населених пунктів Любешівської селищної ради на 20162020 роки були заплановані видатки по загальному фонду селищного бюджету, а
фактична вартість одного контейнера становить 4300 грн., необхідно передати кошти
загального фонду до бюджетного розвитку (спеціального фонду) відповідно до цієї ж
програми. Також в зв’язку із уточненням переліку об’єктів, відповідно
до
наявної

проектно-кошторисної документації, внесено зміни до переліку об’єктів, видатки на які
будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку. Назву об’єкта «Будівництво
автостоянки по вулиці Брестська смт.Любешів» змінено на назву об’єкта «Капітальний
ремонт вулиці Брестська, улаштування автомобільних стоянок в смт.Любешів
Волинської області», та додатково уточнено видатки на «Капітальний ремонт частини
тротуарів по вул .Незалежності смт.Любешів Волинської області». Тому, керуючись
вище зазначеним, нам необхідно внести зміни до бюджету селищної ради на 2016 рік.По
даному питанню виступила депутат С.Любчик, яка внесла пропозицію про
затвердження даного рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення по даному питанню
затвердити?. Прошу голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.
Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за,
С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за,
Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає.
Рішення по даному питанню затвердженно одноголосно. Переходимо до розгляду
наступного питання порядку денного – «Про надання одноразової грошової
допомоги громадянам селищної ради - Медведюк Ганні Олексіївні, Медведюку
Віталію Сергійовичу, Ланевич Вірі Василівни на лікування». Слово по даному
питанню надається - М.Шукаловичу – голові постійної комісії з питань забезпечення
законності, правопорядку, соціального захисту населення, сім’ї та молоді. Шановні
депутати! До селищної ради надійшли звернення громадян, що потребують грошової
допомоги на лікування(зачитуються заяви, акти обстеження житлово-побутових
умов), а саме: Медведюк Ганна Олексіївна є онкохвора, тому потребує постійного
лікування. Медведюк Віталій Сергійович звернувся за матеріальною допомогою на
лікування. Ланевич Віра Василівна теж є онкохворою постійно лікується, потребує
матеріальної допомоги на лікування. По даному питанню виступив депутат
А.Карпік, який вніс пропозицію виділити Медведюк Ганні Олексіївні 1000 грн,
Медведюку Віталію Сергійовичу та Ланевич Вірі Василівні по 500 грн.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб виділити Медведюк Ганні
Олексіївні 1000 грн, Медведюку Віталію Сергійовичу та Ланевич Вірі Василівні по
500 грн. Прошу голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за,
С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за,
Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає.
Рішення по даному питанню затвердженно одноголосно. Переходимо до розгляду
наступного питання порядку денного – «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) Кундику Віталію
Семеновичу (смт. Любешів вул. Червоноармійська, 13, кв. 3). Хомичу Івану
Анатолійовичу (смт. Любешів вул. Чкалова, 24), ) Касян Миколі Володимировичу
(смт. Любешів вул. Шевченка, 41). Слово по даному питанню надається - голові
постійної
комісії з питань регулювання земепльних відносин та охорони
навколишнього природного середовища – Божко М. А. Шановні члени комісії ! до
селищної ради з проханням звернулись жителі селищної ради 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), а саме Кундик
Віталій Семенович (смт. Любешів вул. Червоноармійська, 13, кв. 3). Хомич Іван
Анатолійович (смт. Любешів вул. Чкалова, 24), ) Касян Микола Володимирович
(смт. Любешів вул. Шевченка, 41). Це існуючі забудови, тому ніяких проблем з ними
немає, враховуючи пропозиції комісії по земельних питаннях, пропоную
задовільнити їх прохання. По даному питанню виступив депутат В.Матюк, який вніс
пропозицію про затвердження рішень по кожному заявнику окремо.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб надати дозвіл 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) Кундику
Віталію Семеновичу (смт. Любешів вул. Червоноармійська, 13, кв. 3). Хомичу Івану
Анатолійовичу (смт. Любешів вул. Чкалова, 24), Касян Миколі Володимировичу
(смт. Любешів вул. Шевченка, 41). Прошу голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за,
Г.Тропець - за, В.Євстратьєва - заА.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за,
Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає.
Утримався? Немає. Рішення затвердженно одноголосно. Переходимо до розгляду
наступного питання порядку денного – «Про розробку проекту землеустро щодо
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Лащу Ігорю Йосиповичу
та «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
ведення особистого селянського господарства Хомичу Івану Анатолійовичу (смт.
Любешів вул. Чкалова, 24)».
Слово по цих двох питаннях надається голові
постійної комісії
з питань регулювання земепльних відносин та охорони
навколишнього природного середовища – Божко М. А. Шановні депутати ! До
селищної ради з проханням звернулись жителі селищної ради про надання дозволу
на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського
господарства - Хомич Іван Анатолійович (смт. Любешів вул. Чкалова, 24) та про
розробку проекту землеустро щодо відведення земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) гр. Лащу Ігорю Йосиповичу. По першому питанню ми надаємо дозвіл на
розробку проекту землеустро щодо відведення земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) гр. Лащу Ігорю Йосиповичу, а по другому, як на існуючу земельну ділянку
громадянина Хомича Івана Анатолійовича було прийнято спочатку рішення 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), а зараз ненобхідно прийняти рішення на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства
(смт. Любешів вул. Чкалова, 24)». По даному питанню виступив депутат
А.Медведюк, який вніс пропозицію про затвердження рішення по кожному заявнику
окремо.

Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб дати дозвіл на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) гр. Лащу Ігорю Йосиповичу? Прошу голосувати - С.Мельник- за, А.Котик за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за,
Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає.
Утримався? Немає. По другому питанню ставлю на голосування.Хто за те,щоб
надати дозвіл на розробку технічної документації іземлеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого
селянського господарства - Хомичу Івану Анатолійовичу (смт. Любешів вул.
Чкалова, 24)?. Прошу голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за,
С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за,
Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про надання дозволу
на розробку технічної документації із землеустро щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) у постійне користування для
будівництва і обслуговування будівель Свято-Пантелемонівська релігійна громада
Української Правосланої Церкви (с. Рудка вул. Вишнева, 1)». Слово по даному
питанню надається - голові постійної комісії з питань регулювання земепльних
відносин та охорони навколишнього природного середовища – Божко М. А. Шановні
депутати! До селищної ради з проханням звернулась релігійна громада Української
Правосланої церкви (с. Рудка вул. Вишнева, 1) по питанню надання дозволу на
розробку технічної документації із землеустро щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) у постійне користування для
будівництва і обслуговування
будівель Свято-Пантелемонівської Української
Правосланої
Церкви (с. Рудка вул. Вишнева, 1). Думаю, що зауважень щодо
вирішення цього питання не буде, церква збудована, документи на землю не
оформленні, тому треба починати з розробки технічної документації. По даному
питанню виступив депутат В.Солошик, який вніс пропозицію про затвердження
рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити рішення по даному
питанню?. Прошу голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за,
С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за,
Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про затвердження
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) Стефанюк
Ганні Панасівні (смт. Любешів вул. Березня 8), Миколаюк Наталії Іванівні (смт.
Любешів вул. Пушкіна, 15/1), Куприйчику Віктору Петровичу (смт. Любешів вул.
Шолохова, 36), Капець Вірі Миколаївні (смт. Любешів вул. 17 Вересня, 23), Горщару
Івану Авксентійовичу (с. Заріка)». Слово по даному питанню надається - голові
постійної комісії
з питань регулювання земепльних відносин та охорони
навколишнього природного середовища – Божко М. А. Шановні депутати! До

селищної ради з проханням звернулись громадяни селищної ради: Стефанюк Ганна
Панасівна (смт. Любешів вул.
Березня, 8), Миколаюк Наталія Іванівна (смт.
Любешів вул. Пушкіна, 15/1), Куприйчик Віктор Петрович (смт. Любешів вул.
Шолохова, 36), Капець Віра Миколаївна (смт. Любешів вул. 17 Вересня, 23), Горщар
Іван Авксентійович(с. Заріка) про затвердження 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). Це існуючі забудови, згідно чинного
законодавства тим громадянам, які не отримали Державні Акти на право постійного
користування землею, спочатку надаємо дозвіл на розробку технічної документації,
а після того дозвіл на затвердження. Так як технічна документація вищезгаданим
громадянам була розроблена попередньою сесією, тому зараз нам необхідно
затвердити уже розроблену технічну документацію цим громадянам. По даному
питанню виступив депутат М.Шукалович, який вніс пропозицію про затвердження
рішення по кожному заявнику окремо.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити дане рішення по
кожному заявнику окремо?. Прошу голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за,
Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за,
Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає.
Утримався? Немає. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно державних актів
для ведення особистого селянського господарства - Горщару Івану Авксентійовичу
(с. Заріка) (К.№ 0723155100:02:001:0150), Горщару Івану Авксентійовичу (с. Заріка)
(К.№ 0723155100:02:001:0151), Стефанюк Ганні Панасівни (смт. Любешів вул.
Березня, 8)». Слово по даному питанню надається голові постійної комісії з питань
регулювання земепльних відносин та охорони навколишнього природного
середовища – Божко М. А. Шановні депутати! До селищної ради з проханням
звернулись громадяни селищної ради: Горщар Іван Авксентійович (с. Заріка) (К.№
0723155100:02:001:0150), Горщар Іван Авксентійович
(с. Заріка) (К.№
0723155100:02:001:0151), Стефанюк Ганна Панасівна (смт. Любешів вул. Березня, 8)
К№ 0723155100:01:001:1833 про
затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) згідно державного акта для ведення особистого селянського
господарства. Це існуючі земельні ділянки, якими вищеназвані громадяни
користувались роками, тому пропоную задовільнити заяви цих громадян. По даному
питанню виступив депутат А.Медведюк, який вніс пропозицію про затвердження
рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити дане рішення по
кожному заявнику окремо?. Прошу голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за,
Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за,
Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає.
Утримався? Немає. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
«Про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки К.№ 0723155100:01:001:1146 для будівництва і обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Котік
Михайлу Васильовичу (смт. Любешів вул. Зарічна, 30) діл. 1-0.0733 га.» Слово по
даному питанню надається голові постійної
комісії з питань регулювання
земепльних відносин та охорони навколишнього природного середовища – Божко М.
А. Шановні депутати! До селищної ради з проханням звернувся громадян селищної
ради - Котік Михайло Васильович (смт. Любешів
вул. Зарічна, 30) про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки К.№ 0723155100:01:001:1146 для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна діл. 1-0.0733 га .) Присадибна
ділянка гр.Котика М.В. становить 1500 кв.м. він хоче розділити її на дві земельні
ділянки, на другій частині розпочати будівництво житлового будинку для свого
сина, тому пропоную задовільнити заяву гр.Котика М.В. По даному питанню
виступив депутат А.Котик, який вніс пропозицію про затвердження даного рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити дане рішення?.
Прошу голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Переходимо
до розгляду наступного питання порядку денного «Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки К.№
0723155100:01:001:1146 для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Котіку Михайлу Васильовичу
(смт. Любешів вул. Зарічна, 30) діл. 2-0.0767 га –поштова адреса: вул. Шевченка,
смт. Любешів». Слово по даному питанню надається голові постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища – Божко М.А. Шановні депутати! У попередньому рішенні ми надавали
дозвіл на затвердження технічної документації Котику М.В. на земельну ділянку по
вул Зарічна 30, а цим рішенням ми маємо затвердити технічну документацію на
земельну ділянку по вул.Шевченка. Питання Вам усім знайоме, на попередній сесії
ми давали дозвіл на розробку технічної документації на ці дві ділянки і згідно
чинного законодавства маємо завершити цю процедуру, тому пропоную затвердити
технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки К.№
0723155100:01:001:1146 для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Котіку Михайлу Васильовичу
(смт. Любешів вул. Зарічна, 30) діл. 2-0.0767 га –поштова адреса: вул. Шевченка,35
смт. Любешів. По даному питанню виступив депутат Я. Горщар, який вніс
пропозицію про затвердження рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити дане рішення ?.
Прошу голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва - за
А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Переходимо
до розгляду наступного питання порядку денного «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою подальшого
викупу земельної ділянки Котик Олексію Степановичу (смт. Любешів вул. Січових
Стрільців, 5/а – житловий будинок+магазин меблів)». Слово по даному питанню
надається голові постійної комісії з питань регулювання земепльних відносин та

охорони навколишнього природного середовища – Божко М. А. Шановні депутати!
До нас звернувся підприємець Котик Олексій Степанович з проханням про надання
дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою
подальшого викупу земельної ділянки (смт. Любешів вул. Січових Стрільців, 5/а –
житловий будинок+магазин меблів). Пропоную дане питання вирішити позитивно,
приміщення збудоване, а зараз необхідно отримати усі документи щодо юридичного
підтвердження цих будівель і земельної ділянки, пропоную надати дозвіл на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою подальшого
викупу цієї ділянки Котику Олексію Степановичу (смт. Любешів вул. Січових
Стрільців, 5/а – житловий будинок+магазин меблів)». По даному питанню виступив
В.Матюк, який вніс пропозицію про затвердження рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб прийняти дане рішення?.
Прошу голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва –
за,А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Переходимо
до розгляду наступного питання порядку денного – «Про
надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою подальшого
викупу земельної ділянки
Швайко Андрію Степановичу (смт. Любешів вул.
Магістральна, 1А – для обслуговування незавершеного будівництвом об’єкта
«Любешівський молокозавод». Слово по даному питанню надається - голові
постійної комісії з питань регулювання земепльних відносин та охорони
навколишнього природного середовища – Божко М. Шановні депутати! До нас
звернувася підприємець Швайко Андрій Степанович з проханням надання дозволу
на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою подальшого
викупу земельної ділянки (смт. Любешів вул. Магістральна, 1А - для обслуговування
незавершеного будівництвом об’єкта «Любешівський молокозавод». Врахувавши
рекомендації постійної комісії з земельних питань пропоную дати дозвіл на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою подальшого
викупу земельної ділянки
Швайко Андрію Степановичу (смт. Любешів вул.
Магістральна, 1А – для обслуговування незавершеного будівництвом об’єкта
«Любешівський молокозавод». По даному питанню виступив депутат А.Медведюк,
який вніс пропозицію про затвердження даного рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити дане рішення?.
Прошу голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Переходимо
до розгляду наступного питання порядку денного – «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою подальшого
викупу земельних ділянок правлінню Любешівської райспоживспілки смт. Любешів
вул. Червоноармійська, 12 – для обслуговування адмінприміщення, вул.
Незалежності, 47 для обслуговування магазину «Універмаг»,вул. Маяковського, 15А
– для обслуговування магазину «Сучасне домашнє господарство» (Меблі)». Слово по
даному питанню надається голові постійної комісії
з питань регулювання
земепльних відносин та охорони навколишнього природного середовища – Божко М.
А. Шановні депутати! Від райспоживспілки надійшло клопотання з проханням

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок з
метою подальшого викупу цих ділянок в смт. Любешів, а саме: - вул.
Червоноармійська, 12 – для обслуговування адмінприміщення, вул. Незалежності, 47
– для обслуговування магазину «Універмаг»,вул. Маяковського, 18А – для
обслуговування магазину «Сучасне домашнє господарство» (Меблі). По цьому
питанню ми недостатньо проінформовані, тому пропоную розгляд вищеназваного
клопотання перенести на наступну сесію, попередньо вивчивши його. По даному
питанню виступив А.Медведюк, який підтримав голову комісії, щодо доцільності
прийняття рішення на наступній сесії.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб розгляд клопотання
Любешівської райспоживспілки перенести на наступну сесію?. Прошу голосувати С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за,
М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за.
Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Переходимо до розгляду наступного
питання порядку денного – «Про розірвання договорів оренди земельних ділянок та
передачу їх у приватну власність учасникам бойових дій (АТО) Сінчуку Юрію
Івановичу (смт. Любешів вул. Героїв Небесної Сотні, 14), Оніщуку Сергію
Володимировичу (смт. Любешів вул. Героїв Небесної Сотні, 16), Федчук Олександру
Сергійовичу (смт. Любешів вул. Героїв Небесної Сотні, 19), Симонович Анатолій
Миколайович (смт Любешів вул. Героїв Небесної Сотні, 15), власність Дмитрук
Євгеній Анатолійович (смт Любешів вул. Героїв Небесної Сотні, 8), Димкович Іван
Віталійович (смт Любешів вул. Героїв Небесної Сотні, 13)». Слово по даному
питанню надається голові постійної комісії з питань регулювання земепльних
відносин та охорони навколишнього природного середовища – Божко М. А. Шановні
депутати! Згідно розробленого положення Любешівською селищною радою від
29.01.2016 року №4/8 про порядок надання земельних ділянок для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) на території селищної ради , враховуючи пропозиції учасників бойових дій
АТО та пропозиції комісії з земельних питань, пропоную
розірвати договори
оренди земельних ділянок та передати їх у приватну власність вищевказаним
учасникам бойових дій (АТО). В дальнійшому вищеназваній категорії громадян,
надавати земельні ділянки, при їх появі, лише у власність. По даному питанню
виступив депутат В.Солошик, який вніс пропозицію про затвердження даного
рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб розгляд клопотання
Любешівської райспоживспілки перенести на наступну сесію?. Прошу голосувати С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за,
М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за.
Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Переходимо до розгляду наступного
питання порядку денного – «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в постійне користування площею 0.9838 га для
обслуговування
квартальної
котельні
відділу
освіти
Любешівської
райдержадміністрації - (смт Любешів, вул. Червоноармійська, 55)». Слово по даному
питанню надається - голові постійної комісії з питань регулювання земепльних
відносин та охорони навколишнього природного середовища – Божко М. А., який

сказав, що відділ освіти Любешівської райдержадміністрації звернулись до
селищної ради з проханням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в постійне користування площею 0.9838 га для
обслуговування квартальної котельні. Це питання розглядалося на засіданні
земельної комісії, висновок якої полягав в тому, щоб розгляд даного питання
тимчасово призупинити для досконалого вивчення і присвоєння правильної поштової
адреси. Сама котельня була передана ще у 2012 році на баланс відділу освіти
Любешівської райдержадміністрації , а зараз необхідно дати дозвіл на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування .
Площа цієї земельної ділянки становить - 0.9838 га». Згідно чинного законодавства
ми повинні надати вищеназвану земельну ділянку в постійне користування, тому що
інше не передбачено законом. І розгляд цього питання недоцільно переносити на
наступне засідання сесії. По даному питанню виступив Я.Горщар, який сказав, що
адреса земельної ділянки, на якій розташована котельня, не відповідає вказаному
адресу, тому запропонував розібратись і встановити правильний поштовий адрес
вищевказаної земельної ділянки, згідно нумерації межуючих будівель. Депутат
М.Шукалович вніс пропозицію про затвердження рішення по цьому питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб дати дозвіл на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування
площею 0.9838 га для обслуговування квартальної котельні відділу освіти
райдержадміністрації, встановивши поштову адресу цієї ділянки ?.
Прошу
голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, Євстратьєва – за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по
даному питанню прийнято одноголорсно. Переходимо до розгляду наступного
питання порядку денного – «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 25 років орієнтовною
площею 1.0000 га для обслуговування виробничої бази гр. Михайлюку Григорію
Олексійовичу - (смт Любешів, вул. Лісна,1), Слово по даному питанню надається
голові постійної комісії з питань регулювання земепльних відносин та охорони
навколишнього природного середовища – Божко М. А., який сказав, що до селищної
ради звернувся підприємець Михайлюк Григорій Олексійович про надання дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
терміном на 25 років орієнтовною площею 1.0000 га для обслуговування виробничої
бази (смт Любешів, вул. Лісна, 1). Це територія колишнього льонозаводу. Протягом
багатьох років ця земельна ділянка використовувалась для обслуговування
виробничої бази підприємцем Михайлюком і ні копійки не поступало в бюджет
селища, тому пропоную дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду терміном на 25 років орієнтовною площею
1.0000 га для обслуговування виробничої бази
(смт Любешів, вул. Лісна, 1)
вищеназваному підприємцю. По даному питанню виступив депутат А.Котик, який
вніс пропозицію про затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти?. Прошу
голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстраптьєва заА.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по

даному питанню прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання порядку денного – «Про внесення змін у рішення № 35/28 та надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0.1384 га в смт Любешів вул. Героїв
Небесної Сотні, 27 Пасевич Віктору Павловичу – учасник АТО - (с. Лобна, вул.
Павлова, 7) та площею 0.1499 га в смт Любешів вул. Андрія Первозванного, 4
Бубайло Андрію Петровичу – учасник АТО - (с. Любешівська Воля, вул. Садова, 8)».
Слово по даному питавнню надається голові постійної комісії з питань регулювання
земепльних відносин та охорони навколишнього природного середовища – Божко М.
А., який сказав, що попередньо ми дійшли згоди щодо передачі у власність
земельних
ділянок
для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) учасникам бойових дій
(АТО), враховуючи пропозиції постійної комісії з земельних питань пропоную
внести зміни у рішення №35/28 та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0.1384 га в смт Любешів вул. Героїв Небесної Сотні, 27 Пасевич Віктору Павловичу
– учасник АТО - (с. Лобна, вул. Павлова, 7) та площею 0.1499 га в смт Любешів вул.
Андрія Первозванного, 4
Бубайло Андрію Петровичу – учасник АТО - (с.
Любешівська Воля, вул. Садова, 8). По даному питанню виступив депутат В.Матюк,
який вніс пропозицію про прийняття рішення по кожному заявнику окремо.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти?. Прошу
голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва - за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по
двох заявниках прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання
порядку денного – «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) в с.
Рудка громадянам:: Сверчкову Сергію Олександровичу - (смт Любешів, вул.
Сагайдачного, 58), Кравченко Максиму Олеговичу - (смт Любешів, вул. З.
Космодем’янської, 5/10)». Слово по даному питанню надається голові постійної
комісії з питань регулювання земепльних відносин та охорони навколишнього
природного середовища – Божко М. А., який сказав, що до селищної ради з
проханням 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) в с. Рудка звернулися
громадяни селищної ради : Сверчков Сергій Олександрович- (смт Любешів, вул.
Сагайдачного, 58), та Кравченко Максим Олегович - (смт Любешів, вул. З.
Космодем’янської, 5/10), так як ми маємо вільні земельні ділянки в с. Рудка та
врахувавши рекомендації земельної комісії пропоную задовільнити прохання
заявників. По даному питанню виступив депутат А.Медведюк, який вніс пропозицію
щодо надання земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво в с.Рудка
громадянам - Сверчкову Сергію Олександровичу та Кравченко Максиму Олеговичу.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти?. Прошу
голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва - за,

А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по
даному питанню прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання порядку денного – «Про розгляд звернень громадян –Чубейко Володимира
Івановича, жителя смт.Любешів, вул. Бондаренка,58 (АТО), Пасевича Григорія
Миколайовича, жителя Любешівська Воля, вул.Поштова,13(АТО), Крата Василя
Васильовича, жителя с.Березичі, вул.Радянська,7 (АТО), Корця Руслана Івановича,
жителя
смт.Любешів,
вул.Пушкіна,41/1
(АТО),
Чижика
Володимира
Володимировича, жителя с.Дольск, пров.Молодіжний,1 (АТО). Кравчука Андрія
Володимировича, жителя смт.Любешів, вул.Б.Хмельницького,21; Кравчука Сергія
Володимировича, жителя смт.Любешів, вул.Б.Хмельницького,21; Корець Ніни
Іларіонівни, жительки смт.Любешів, вул.Колгоспна,24; Шукаловича Юрія
Віталійовича, жителя смт.Любешів, вул.Шуміка,30; Мокича Анатолія Михайловича,
жителя смт.Любешів, вул.Б.Хмельницького,29; Фрідріх Вікторії Вікторівни,
жительки смт.Любешів, вул. Червоноармійська,53/4; Шукалович Людмили Іванівни,
жительки смт.Любешів, вул.Пушкіна,27/30». Слово по даному питанню надається
голові постійної комісії з питань регулювання земепльних відносин та охорони
навколишнього природного середовища – Божко М. А., який сказав, що до селищної
ради з проханням про виділення земельних ділянок під індивідуальне житлове
будівництво звернулись учасники бойових дій АТО та жителі селищної ради, які
мають потребу у цих земельних ділянках. Всі ми знаємо, що вільні земельні ділянки
під забудову індивідуальних житлових будинків на сьогодні є лише в с.Рудка на
території селищної ради таких земельних ділянок немає, тому задовільнити
вищеназваних громадян немає можливості, пропоную відмовити заявникам у
виділенні земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво, надавши
можливість повторного звернення при розробці детального плану забудови території.
По даному питанню виступив депутат Я.Горщар, який вніс пропозицію про
прийняття рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти?. Прошу
голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва - за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по
даному питанню прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання порядку денного – «Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення
земельної ділянки та надання безоплатно у власність гр. Чернову
Олександру Вікторовичу». Слово по даному питанню надається голові постійної
комісії з питань регулювання земепльних відносин та охорони навколишнього
природного середовища – Божко М. А., який сказав, що до селищної ради з
проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
звернувся Чернов Олександр Вікторович. Розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду гр. Чернову Олександру Вікторовичу,
керуючись ст.ст. 12, 38- 40, 79- 81, 90-91 116, 118, 121, 122, 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
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони

навколишнього природного середовища Любешівської селищної ради, пропоную
затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр.
Чернову Олександру Вікторовичу для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – КВЦПЗ: В 02.01.
(кад. № 0723155100:05:001:0121) площею 0,2094 га в с. Рудка по вул. Лесі
Українки, 14 із земель Любешівської селищної ради не наданих у власність та не
наданих у користування та передати у власність гр. Чернову Олександру
Вікторовичу земельну ділянку за кадастровим номером 0723155100:05:001:0121
загальною площею 0.2094 га для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарсь-ких будівель і споруд ( присадибна ділянка)- КВЦПЗ: В 02.01. , яка
розташована в с. Рудка вул. Лесі Українки, 14. По даному питанню виступив
депутат В.Солошик , який вніс пропозицію про прийняття рішення по даному
питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти?. Прошу
голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва - за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по
даному питанню прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання порядку денного « Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення
земельної ділянки та надання безоплатно у власність гр. Яковчуку
Анатолію Степановичу». Слово по даному питанню надається голові постійної
комісії з питань регулювання земепльних відносин та охорони навколишнього
природного середовища – Божко М. А., який сказав, що на минулій сесії ми
відмовили Яковчуку у задоволенні цього питання, до вияснення правильності
надання земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову та правдивості
отримання
статусу учасника бойових дій АТО. Селищною радою було
підготовлено запит у війскову прокуратуру щодо правдивості одержання посвідчення
учасника бойових дій,
громадянином Яковчуком
Анатолієм Степановичем.
Відповідь по вищеназваному запиту надійшла позитивна, порушень у наданні
земельної ділянки під індивідуальне житлове будівництво Яковчуку, не виявлено.
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Яковчуку
Анатолію Степановичу, розглянуто на земельній комісії. Керуючись ст.ст. 12, 38- 40,
79- 81, 90-91 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
ст.ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Деравний
земельний кадастр», п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Законом 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 затвердити проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Яковчуку Анатолію Степановичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) КВЦПЗ: В 02.01. (кад. № 0723155100:01:001:1794) площею
0,1443 га в смт Любешів по вул. Героїв Небесної Сотні, 20 із земель Любешівської
селищної ради не наданих у власність та не наданих у користування. Передати у
власність гр. Яковчуку Анатолію Степановичу земельну ділянку за кадастровим
номером 0723155100:01:001:1794 загальною площею 0.1443 га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна
ділянка)- КВЦПЗ: В 02.01. , яка розташована в смт. Любешів вул. Героїв Небесної

Сотні, 20. По даному питанню виступив депутат В.Масюк, який вніс пропозицію про
затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти?. Прошу
голосувати: - Г.Тропець - за, В.Євстратьєва - за, М.Божко - за, В.Матюк – за,
Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік - за, Я.Горщар-за, Н.Хомич –
за, Л.Горщар – за. Хто проти? С.Мельник – проти, А.Котик – проти, В.Солошик –
проти. Утримався? А.Медведюк – утримався, М.Шукалович – утримався. Із 16
присутніх депутатів: За проголосували – 11 депутатів. Проти – 3 депутати.
Утримались – 2 депутати. Рішення по даному питанню прийнято. Переходимо до
розгляду наступного питання порядку денного « Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) та надання земельної ділянки в оренду на період будівництва одного із
об’єктів згідно проектно-технічної документації Поліщуку Олегу Тимуровичу (земельна ділянка в с. Рудка вул. Шевченка, 2). Поліщук Олександр Тимурович (земельна ділянка в с. Рудка вул. Шевченка, 4). Слово по даному питанню надається
голові постійної комісії з питань регулювання земепльних відносин та охорони
навколишнього природного середовища – Божко М. А. який сказав, що до селищної
ради звернулись громадяни: Поліщук Олег Тимурович та Поліщук Олександр
Тимурович про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та надання земельної ділянки в
оренду на період будівництва одного із об’єктів згідно проектно-технічної
документації Поліщуку Олегу Тимуровичу - (земельна ділянка в с. Рудка вул.
Шевченка, 2). Поліщук Олександр Тимурович - (земельна ділянка в с. Рудка вул.
Шевченка, 4). Шановні депутати! На попередній сесії ми давали дозвіл на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та надання земельної ділянки в оренду на період будівництва
одного із об’єктів згідно проектно-технічної документації
Поліщуку Олегу
Тимуровичу - (земельна ділянка в с. Рудка вул. Шевченка, 2). Поліщуку Олександру
Тимуровичу. Згідно чинного законодавства, після надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її в оренду на
період будівництва одного із об’єктів згідно проектно-технічної документації,
пропоную дати дозвіл на затвердження технічної документації на земельні ділянки
вищеназваним громадянам. По даному питанню виступила депутат Хомич Н.В., яка
внесла пропозицію про затвердження даного рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти?. Прошу
голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва - за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по
даному питанню прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання порядку денного «Про надання дозволу на розробку технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для обслуговування кафе-бару «Рута» ОПГХ Любешівської
райспоживспілки». ). Слово по даному питанню надається голові постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного

середовища – Божко М. А. який сказав,
що до селищної ради звернулося з
клопотанням про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
обслуговування кафе-бару «Рута», Об’єднання підприємств громадського харчування
Любешівської райспоживспілки. У відповідності до ст. 12, 116, 122, 123 Земельного
кодексу України, ст.ст. 25, 55 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,
пропоную дати дозвіл Об’єднанню
підприємств громадського харчування
Любешівської райспоживспілки на розробку технічної документації із землеустрою
0723155100:01:001:1818 площею
0,2864 га для обслуговування приміщень
дошкільного навчального закладу №1 «Малятко») для будівництва і обслуговування
будівель закладів освіти – КВЦПЗ: В.03.02., яка розташована в смт Любешів вул.
Незалежності, 46 Любешівського району Волинської області. . По даному питанню
виступив депутат А.Медведюк, який вніс пропозицію про прийняття рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти?. Прошу
голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва - за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по
даному питанню прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання порядку денного «Про розгляд заяви Петрішина Олега Андрійовича з
приводу надання дозволу на розміщення малої архітектурної форми». Слово по
даному питанню надається голові постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища – Божко М. А. який
сказав, що до селищної ради звернувася ФОП Петрішин Олег Андрійович з
приводу надання дозволу на розміщення малої архітектурної форми». Так, як ще
маємо двоє заявників
з аналогічним проханням це ФОП Михалик Галина
Володимирівна та Пасевич Тетяна Петрівна, пропоную розглянути усі три заяви
одночасно, прийнявши рішення по кожному заявнику окремо. Шановні депутати!
Заяви вищеназваних ФОП були розглянуті на засіданні земельної комісії. Рішення
комісї було негативним тому, що
розміщення ТС на території прилеглій до
розважального закладу «Бермуди» неможливе в зв’язку з тим, що містобудівною
документацією селища за вищевказаною адресою не передбачені місця для
встановлення малих архітектурних споруд для здійснення торгівельної діяльності.
На попередній сесії ми планували використати згадану територію під автостоянку.
Виходячи з цього пропоную відмовити заявникам у задоволенні їхнього прохання. По
даному питанню виступив депутат В.Солошик, який підтримав виступаючого і вніс
пропозицію про прийняття рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб ФОП – Петрішину Олегу
Андрійовичу, ФОП – Михалик Галині Володимирівні, ФОП - Пасевич Тетяні
Петрівні відмовити у наданні дозволу на розміщення малої архітектурної форми
навпроти розважального закладу « Бермуди»?. Прошу голосувати - С.Мельник- за,
А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва - за, А.Медведюк - за, М.Божко - за,
В.Матюк – за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик
– за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти?

Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню прийнято одноголосно.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “ Про встановлення
лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках на 2016 рік”. Слово по
даному питанню надається голові постійної комісії з питань бюджету – Л.В.Горщар,
яка сказала, що Відповідно до ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії з
питань бюджету та фінансів, соціально-економічного і культурного розвитку
селищної ради, необхідно затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних
показниках на 2016 рік - теплопостачання г/к 140; електроенергія квт 9863;
благоустрій сіл, міст, селищ – електроенергія квт – 42137. По даному питанню
виступила депутат Г.Оласюк , яка внесла пропозицію про прийняття рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва - за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
площею 0,0489 га для обслуговування кафе-бару «Рута» – КВЦПЗ: В 03.08. в
смт Любешів вул. Незалежності, 56 за рахунок земель Любешівської селищної
ради. Розроблену технічну документацію подати на розгляд та затвердження у
встановленому порядку. По даному питанню виступив депутат В.Масюк, який вніс
пропозицію про прийняття рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти?. Прошу
голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва - за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по
даному питанню прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання порядку денного «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в постійне
користування Любешівському дошкільному навчальному закладу №1». Слово по
даному питанню надається голові постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища – Божко М. А. який
сказав, що Відповідно до Земельного кодексу України ст. ст. 12, 81, 90, 91,116, 118,
121, 122, 125,126 та розглянувши розроблену Любешівським районним виробничим
відділом Волинської регіональної філії Державного Підприємства “Центр
Державного Земельного Кадастру” технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в постійне користування
Любешівському дошкільному навчальному закладу №1 площею 0.2864 га (для
обслуговування приміщень дошкільного навчального закладу №1 «Малятко») для
будівництва і обслуговування будівель закладів освіти – КВЦПЗ: В.03.02. в смт.
Любешів вул. Незалежності, 46 Любешівського району, пропоную затвердити
розроблену Любешівським районним виробничим відділом Волинської регіональної
філії Державного Підприємства “Центр Державного Земельного Кадастру” технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)та передати в постійне користування Любешівському дошкільному
навчальному закладу №1 земельну ділянку площею 0.2864 га (для обслуговування
приміщень дошкільного навчального закладу №1 «Малятко») для будівництва і

обслуговування будівель закладів освіти – КВЦПЗ: В.03.02. (кадастровий номер
0723155100:01:001:1818), яка розташована в смт. Любешів вул. Незалежності, 46
Любешівського району
Волинської області. Любешівському дошкільному
навчальному закладу №1 зареєструвати право постійного користування на земельну
ділянку. По даному питанню виступив депутат В.Солошик, який вніс пропозицію
про прийняття рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти?. Прошу
голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва - за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по
даному питанню прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання порядку денного “Про розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в постійне користування для добування піску для потреб
територіальної громади”. Слово по даному питанню надається голові постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища – Божко М. А. який сказав, що до селищної ради з
клопотанням
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в постійне користування для добування піску для
потреб Любешівської територіальної громади звернулось комунальне підприємство
«Любешів - Комфорт - Сервіс». Шановні депутати! Слушне питання ми розглядаємо,
яке до сьогодні турбувало багатьох небайдужих людей. Добуванням піску займалися
незаконно, окремі підприємці, і гроші від продажу клали собі в кишеню. Але на
сьогодні так складаються обставини, що ці послуги може надавати КП «ЛюбешівКомфорт-Сервіс» і відповідно будемо мати надходження до бюджету. Це питання
вивчалося юристом селищної ради. У відповідності до ст.ст. 12, 83, 92,122, 123, 125,
126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 23 Закону України «Про надра»,
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", пропоную надати дозвіл комунальному підприємству
«Любешів-Комфорт-Сервіс» на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки постійне користування для добування піску – КВЦПЗ: J 11.03., для
потреб Любешівської територіальної громади орієнтовною площею 4.500 га в смт
Любешів
вул. Лісна, 1а (територія колишнього льонозаводу) за рахунок земель
Любешівської селищної ради не наданих у власність та користування. Проект
відведення земельної ділянки подати для розгляду та затвердження у встановленому
порядку. По даному питанню виступив депутат В.Масюк , який вніс пропозицію
про прийняття рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва - за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення
прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного “Про передачу водопроводу по вул Чкалова та димової труби паливної
адміністративного будинку Любешівської селищної ради”. Слово по даному питанню
надається голові постійної комісії з питань бюджету –Л. Горщар, яка сказала , що
відповідно до п.31 частини першої ст.26, пункту 9 ст.60 Закону України « Про

місцеве самоврядування в Україні», згідно Закону України « Про передачу об’єктів
права державної та комунальної власності» нам необхідно передати безоплатно
станом на 30.03.2016 року з комунальної власності селищної ради у власність КП «
Любешів-Комфорт- Сервіс» - водопровід по вулиці Чкалова в смт Любешів
Любешівського району
Волинської області;
- димову трубу паливну
адміністративного будинку Любешівської селищної ради. Для передачі основних
засобів з комунальної власності селищної ради в експлуатацію КП «ЛюбешівКомфорт-Сервіс» нам необхідно затвердити персональний склад комісії. На ваше
затвердження пропоную слідуючий склад комісії – Божко Людмила Степанівна –
заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету; Комзюк
Наталія Никодимівна - керуючий справами (секретар виконкому) виконавчого
комітету селищної ради; Поліщук Тетяна Іванівна – головний бухгалтер селищної
ради; Клямар Галина Петрівна – спеціаліст ІІ категорії виконкому селищної ради;
Котик Тетяна Степанівна – спеціаліст І категорії виконкому селищної ради; Фальчик
Сергій Іванович – заступник директора КП; Горщар Любов Василівна – головний
бухгалтер КП «Любешів –Комфорт-Сервіс». По даному питанню виступила депутат
В.Євстратьєва , яка внесла пропозицію про прийняття рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва - за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення
прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного “Про затвердження схеми розміщення тимчасової споруди в смт.Любешів
вул Незалежності”. Слово по даному питанню надається голові постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища – Божко М. А. який сказав, що відповідно до п.42 ст.26, ст.31 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України « Про
регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року
№244 « Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності», з метою упорядкування розміщення тимчасових споруд
та малих архітектурних форм, в січні місяці ми давали дозвіл виконавчому комітету
на розробку схеми розміщення тимчасової споруди в смт.Любешів вул Незалежності
на вже діюче торгове місце біля магазину «Маркет» від торгового підприємства
«Наша ряба». На сьогодні схема готова, зараз необхідно затвердити цю розроблену
схему розміщення ТС для провадження підприємницької діяльності в смт.Любешів
по вул Незалежності. По даному питанню виступила депутат Г.Оласюк , яка внесла
пропозицію про прийняття рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва - за,
А.Медведюк - за, М. Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення
прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного “Про передачу брухту чорних металів” Слово по даному питанню надається
голові постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища – Божко М. А. який сказав, що відповіднодо

пункту 31 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», згідно Закону України «Про передачу об’єктів права державної та
комунальної власності», рішення сесії селищної ради №2/5 від 27.11.2015 року «Про
передачу дошкільних навчальних закладів селища у спільну власність територіальних
громад сіл, селища Любешівського району», у зв’язку з проведенням реконструкції
котельні дошкільного навчального закладу №2 та відповідно до декларації про
готовність до експлуатації даного об’єкта, на підставі розпорядження №39 від
27.11.2015 року проведено огляд котла на твердому паливі та ніпелів, які під час
проведення реконструкції вилучено, як непридатних до подальшої експлуатації,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та фінансів,
соціально-економічного і культурного розвитку селищної ради, нам необхідно
передати безоплатно з комунальної власності Любешівської селищної ради у
власність відділу освіти Любешівської райдержадміністрації : - брухт чорних металів
в кількості -1485кг. Також нам необхідно затвердити персональний склад комісії
по передачі брухту чорних металів з комунальної власності селищної ради у
власність відділу освіти Любешівської райдержадміністрації, а саме : Божко
Людмила Степанівна – заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого
комітету селищної ради; Комзюк Наталія Никодимівна- керуючий 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; Симонович Валентина Петрівна-завідувач
дошкільного навчального закладу №2; Чернюк Олена Миколаївна- бухгалтер відділу
освіти райдержадміністрації; Ланевич Сидор Антонович- завгосп дошкільного
навчального закладу №2. ». По даному питанню виступила депутат Г.Оласюк, яка
внесла пропозицію про прийняття рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: - С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва - за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, В.Матюк – за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач
- за, А.Карпік - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за,
Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення прийнято
одноголосно.
Головуючий: Шановні депутати! Питання порядку денного засідання
позачергової шостої сесії селищної ради розглянуті. Чи є які зауваження щодо
ведення сесії? Немає. Позачергова шоста сесія селищної ради оголошується
закритою.

Секретар ради

Г.Тропець

