СПИСОК
депутатів Любешівської селищної ради, відсутніх на черговій сьомій
сесії селищної ради сьомого скликання
від 12 травня 2016 року

№

Прізвище , ім’я та по батькові

виборчий округ

з якої причини

1.

Матюк Віктор Іванович

виборчий округ № 7

хворий

2.

Оласюк Галина Іванівна

виборчий округ № 8

за межами району

3.

Масюк Ніна Іванівна

виборчий округ № 14

за межами району

4.

Деркач Віталій Миколайович

виборчий округ № 10

відрядження

5.

Зімич Олег Феодосійович

виборчий округ №20

за межами району
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засідання чергової сьомої сесії Любешівської селищної ради
сьомого скликання
від 12 травня 2016 року
Всього депутатів
- 22 чол.
Присутніх на засіданні - 17чол.
Відсутні
- 5 чол.

В.Корець - селищний голова
Головуючий: Шановні депутати! На чергову сьому сесію селищної ради
сьомого скликання із 22 депутатів прибуло 17. 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, директор КП «Любешів – Комфорт –
Сервіс» - Поліщук Володимир Павлович, директор КП «Любешівський ринок» Кравчук Андрій Петрович.
Дозвольте чергову сьому сесію Любешівської селищної ради сьомого
скликання оголосити відкритою. (Звучить гімн України). Прошу секретаря сесії
Тропець Галину Василівну зайняти своє робоче місце і приступити до виконання
своїх обов»язків.
На розгляд сесії пропонується внести 50 питань. Чи є бажаючі
висловитись щодо порядку денного? Немає? Хто за такий порядок денний, прошу
голосувати? Корець В.Т. – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович
– за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О. Клубук .-за. Хто проти ?
Немає. Утримався? Немає. Порядок денний затверджено одноголосно.
Головуючий: Шановні депутати! Нам необхідно затвердити регламент роботи
сьомої чергової 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? Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за,
Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за,
А. Карпік - за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.
Шукалович – за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О. Клубук -за. Хто
проти ? Немає. Утримався? Немає. Регламент роботи чергової сьомої
сесії
затверджено одноголосно. Шановні депутати! На розгляд сесії надійшло чотири
депутатських запити. Переходимо до розгляду першого депутатського запиту, який
надійшов від депутата Є.І. Шукаловича (виборчий округ № 15 ). Євгеній Іванович у
своєму запиті
просить провести
поточний ремонт дороги в районі КП
“Любешівський ринок”, на кожному сесійному засіданні ми вивчаємо питання
будівництва доріг та їх ремонту, робимо проекти і реалізовуємо по мірі можливості.

В ближньому майбутньому ми проведемо ремонт і цієї дороги, яка знаходиться в
районі КП «Любешівський ринок» тому, прошу підтримати запит депутата
Є.І.Шукаловича.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те щоб підтримати запит депутата
Є.Шукаловича?: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович –
за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О.Клубук-за. Хто проти ? Немає.
Утримався? Немає.
Запит підтримано одноголосно. Переходимо до розгляду
наступного запиту депутата Є.Шукаловича (виборчий округ № 15) щодо надання
інформації про вартість будівництва тротуарної доріжки по вул. Незалежності за
один м.кв.. Шановні депутати! З боку селищної ради дотриманні всі вимоги чинного
законодавства щодо будівництва тротуарної доріжки по вул. Незалежності.
Програмою по благоустрою були передбачені кошти на цей вид робіт. В одному
м.кв. ремонту тротуарної доріжки закладено вартість виготовлення проектної
документації та вартість проведення технічного нагляду, зняття попереднього
покриття, укладання тротуарної плитки, вартість самої плитки і т.п., тому пропоную
направити цей запит підрядчику для розгляду та надання об’єктивної відповіді. У
кого які будуть пропозиції? Немає.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те щоб підтримати запит депутата Є.
Шукакловича? Прошу голосувати. В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за,
Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за,
А.Карпік - за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О.Клубук-за. Хто
проти ? Немає. Утримався? Немає. Запит підтримано одноголосно. Переходимо до
розгляду наступного запиту, який надійшов від депутата Оласюк Галини Іванівни
(виборчий округ № 8) щодо ремонту доріг вулиць Ранкова та Веселкова. Шановні
депутати! Всі ви бачите стан наших доріг, кожної сесії ми говоримо про це, і ви
бачите, що на сьогодні зроблено немало, деякі дороги відремонтовані,
прогрейдеровані, а більшість потребують капремонту. Звичайно і дороги
по
вищеназваних вулицях також зробимо, але не все зразу, тому пропоную підтримати
запит депутата Оласюк Г. І.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати запит депутата
Оласюк Г.І. Прошу голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за,
Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за,
А.Карпік - за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О. Клубук- за. Хто
проти ? Немає. Утримався? Немає. Запит підтримано одноголосно. Переходимо
до розгляду наступного запиту, який надійшов від депутата Медведюка Антона
Петровича щодо проведення поточного ремонту дороги по вул. Шкільна. Шановні
депутати! До мене також зверталися батьки вихованців дошкільного закладу № 3
щоб відремонтувати дорогу за яку у своєму запиті говорить Медведюк А.П.
Скаржились на те, що у весняно-осінній період та період дощів дуже складно вести
дітей до садочка, особливо на повороті з вулиці Січових Стрільців. І це питання

потребує негайного вирішення, я думаю що до кінця року ми зробимо і тут дорогу,
тому прошу підтримати запит депутата Медведюка А.П
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати запит? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович –
за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О.Клубук-за. Хто проти ? Немає.
Утримався? Немає. Немає. Запит підтримано одноголосно.
Переходимо до
розгляду наступного питання порядку денного. “Про затвердження звіту про
виконання селищного бюджету за І квартал 2016року”Слово по даному питанню
надається Т.Поліщук - головному бухгалтеру селищної ради, яка сказала, що
відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та пункту 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України, враховуючи
рекомендації постійної комісії
з питань
бюджету та фінансів, соціальноекономічного і культурного розвитку селищної ради на ваш розгляд та
затвердження вноситься звіт про виконання селищного бюджету за І квартал 2016
року в сумі 1419786,99грн., - з них по загальному фонду -1361205,60грн, по
спеціальному фонду -58581,39 грн та по видатках в сумі 1083778,52грн ,з них по
загальному фонду -1059649,56грн, по спеціальному фонду -24128,96грн., з
перевищенням доходів над видатками в сумі 336008,47грн. Залишок коштів на
кінець періоду в цілому по селищному бюджету становить 1165150,03грн. По даному
питанню виступила голова бюджетної комісії Горщар Л.В., яка внесла пропозицію
про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за І квартал 2016 року.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити звіт про виконання
селищного бюджету за І квартал 2016 року? Прошу голосувати: В. Корець – за,
С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за,
М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за,
Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за,
Л.Горщар – за, О.Клубук-за. Хто проти ? Немає. Утримався? Немає. Рішення по
даному питанню прийнято одноголосно.
Переходимо до розгляду наступного
питання порядку денного. “Про затвердження Правил торгівлі на Любешівському
ринку” 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 вдосконалення роботи ринку
селища, врахування інтересів адміністрації ринку, продавців та покупців, керуючись
п. 44 ст. 26 та ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", п. 2
наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,
Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України
та Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від
26.02.2002 р. N 57/188/84/105 « Про затвердження Правил торгівлі на ринках»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.03.2002 р. N 288/6576, нам
необхідно затвердити Правила торгівлі на Любешівському ринку. В десятиденний
термін оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації. Рішення набирає
чинності з моменту його оприлюднення. Рекомендувати адміністрації ринку в
термін до 01.06.2016 року ознайомити під розписку всіх суб’єктів, що здійснюють

торгівлю на території ринку з Правилами торгівлі на Любешівському ринку та
іншими нормативними документами, виконання яких є обов'язковим для них.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря ради Г.Тропець та
постійну комісію з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного і
культурного розвитку селищної ради . Думаю, що краще по цьому питанню надасть
інформацію директор ринку Кравчук Андрій Петрович.
Виступив: Кравчук Андрій Петрович. Шановні депутати! Всі ви мали можливість
ознайомитись з проектом рішення по цьому питанню та самими Правилами, які
були розміщенні на сайті КП «Любешівський ринок» та надіслані на ваші
електронні пошти, секретарем ради. До внесення на сьогоднішню сесію, розгляду
цього питання, були дотримані усі вимоги
чинного законодавства. Також
обговорювались Правила торгівлі на селищному ринку і на гуманітарній та
бюджетних комісіях, пропозиції яких були враховані при складанні рішення. Це
вкрай необхідно було зробити, так як інфляція привела до зубожіння не тільки
населення, але і ми втратили можливість якісного обслуговування ринку. Тому
підвищення тарифів дасть можливість зробити умови на ринку більш сучасними,
зручними. Виступили: - Горщар Я.П., який сказав, що потрібно вивчити питання по
водопостачанню, та поливати між рядами, а також зменшити плату за один м.кв. до
20 грн. (запропоновані 25 грн. ) для тих хто проводять торгівлю в вагончиках,
кіосках, магазинах. Депутат - Медведюк Антон Петрович запропонував ввести
посади охоронників. Депутат - Любчик Світлана Петрівна внесла пропозицію щодо
зменшення вартості одного м.кв. до 20 грн. для тих хто проводить торгівлю в
вагончиках, кіосках. Домальчук Любов Леонідівна запропонувала 17 грн. до
вартості за один м.кв. в сумі 25 грн. суб’єктам підприємницької діяльності, які
проводять торгівлю в вагончиках, кіосках, магазинах. запропонованих 25 грн.
Депутат – Солошик Валентин Іванович: - сказав, що ринок повинен сам на себе
заробляти, а для цього необхідно час від часу переглядати оплату суб’єктам
підприємницької діяльності за відведенні їм торгівельні місця, наголосивши, що
запропоновані тарифи на послуги в проекті Правил торгівлі на селищному ринку
доступні і не є завищеними, вніс пропозицію залишити запропоновану в проекті
вартість за один м.кв. торгівельного об’єкта в сумі 25 гривень.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити Правила торгівлі
на Любешівському ринку у викладеній редакції? Прошу голосувати: В. Корець –за,
С.Мельник - за, Г.Тропець - за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Є.Шукалович – за,
В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О.Клубук-за,
А.Карпік-за. Хто проти ? С.Любчик – проти, Л.Домальчук – проти, Я.Горщарпроти. Утримався? А.Котик – утримався, В. Євстратьєва – утрималась, Н.Крат –
утрималась. За – 12 ; проти – 3 ; утрималось – 3. Рішення по даному питанню
прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного. “Про
перейменування вулиць”. 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 на виконання Закону
про декомунізацію
нам необхідно перейменувати
вулиці селища Червоноармійську, 17 Вересня, Ісая, Котовського та провулки: Червоноармійський;
17 Вересня ; Працівниками селищної ради були дотримані усі норми чинного

законодавства та проведені громадські обговорення. Розглянувши пропозиції
громадськості щодо перейменування вулиць, з метою законного та цивілізованого
усунення із суспільно-політичного життя громади залишків символіки
комуністичного тоталітарного режиму, що успадковані з радянських часів та
присвячені подіям і особам, причетним до організації та здійснення Голодомору
1932-1933 років і політичних репресій в Україні, або особам, які обіймали керівні
посади у комуністичній партії, вищих органах радянської влади та управління, на
виконання частини 1 статті 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Указів Президента України № 2502007 від 28.03.2007р. «Про заходи у
зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні», №4322009 від
12.06.2009р. «Про додаткові заходи щодо вшанування пам`яті жертв Голодомору
1932-1933 років в Україні, керуючись Законом України «Про засудження
комуністичного та націонал- соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в
Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» № 317-VІІІ від 09.04.2015р.,
враховуючи рекомендацій постійної комісії з питань забезпечення законності,
правопорядку, соціального захисту населення, сім’ї та молоді
пропоную
перейменувати в смт Любешів : - вулицю Червоноармійську на вулицю Свободи; провулок Червоноармійський на провулок Свободи; - вулицю 17 Вересня на вулицю
Вереснева; - провулок 17 Вересня на провулок Вересневий; - вулиця
Ісая
на вулицю Дружби; провулок Ісая на провулок Дружби; - вулицю Котовського на
провулок Незалежності.
Виконавчому комітету :
- провести відповідні
роботи, пов’язанні з перейменуванням вказаних вулиць - в десятиденний термін
оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації. Поступила пропозиція від
депутата Н .В. Хомич про затвердження рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб перейменувати вулиці та
провулки селища у поданій редакції ? Прошу голосувати: В. Корець – за, С.Мельник
- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за,
С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за,
В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за,
О.Клубук-за. Хто проти ? Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню
прийнято одноголосно.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного. “Про погодження прийняття на баланс артсвердловини”. Слово по даному
питанню надається голові постійної комісії з питань бюджету, та фінансів,
соціально-економічного і культурного розвитку селищної ради Л.Горщар, яка
сказала, що на розгляд сесії селищної ради надійшло клопотання від Любешівської
центральної лікарні №452 /02-07/2-16 від 05.04.2016 року, в якому вони просять
прийняти на баланс
Любешівської селищної ради
артсвердловину
60/Чор/Дніпро/981/603, яка знаходиться у спільній власності територіальних громад
сіл, селища Любешівського району, відповідно до статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», згідно Закону України «Про передачу об’єктів
права державної та комунальної власності», враховуючи рекомендації постійної
комісії з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного і культурного
розвитку селищної ради, пропоную погодити прийняття на баланс Любешівської
селищної ради артсвердловини 60/Чор/Дніпро/981/603, яка знаходиться у спільній
власності територіальних громад сіл, селища Любешівського району.

Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення по даному питанню
прийняти? Прошу голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за,
Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за,
А.Карпік - за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за,О.Клубук-за. Хто
проти ? Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню прийнято
одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження розпоряджень голови, прийнятих у міжсесійний період Слово по
даному питанню надається голові постійної комісії з питань бюджету, та фінансів,
соціально-економічного і культурного розвитку селищної ради Л.Горщар, яка
сказала, що селищним головою у міжсесійний період були прийняті розпорядження:
- від 11.04.2016 року №30 « Про попередню оплату інших робіт та послуг по
розробленню детального
плану території земельної ділянки в районі вул.
Червоноармійська, 52а в смт.Любешів Волинської області на 2016 рік
-від11.04.2016року№31«Про
внесення
змін
до
показників
селищного бюджету на 2016 рік»;
- від 21.04.2016року№ 38 « Про внесення змін до показників селищного
бюджету на 2016 рік»; - від 27.04.2016року№ 40 « Про внесення змін до показників
селищного бюджету на 2016 рік»;
- від 10.05.2016 року № 42 « Про внесення змін до показників
до
селищного бюджету на 2016 рік».
Поступила пропозиція від Котика А.Д. про затвердження розпоряджень селищного
голови, прийнятих у міжсесійний період.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити розпорядження
селищного голови, прийняті у міжсесійний період ? Прошу голосувати: В. Корець – за,
С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за,
М.Божко - за,
С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за,
Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за,
Л.Горщар – за, О.Клубук-за. Хто проти ? Немає. Утримався? Немає. Рішення по
даному питанню прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання
порядку денного “Про надання одноразової грошової допомоги громадянам селищної
ради на лікування – Філінюк Олені Олексіївні, Колядич Ніні Степанівні, Медведюку
Володимиру Борисовичу, Савоніку Олександру Миколайовичу, Панасевичу Якову
Яковичу”. Слово по даному питанню надається М.Шукаловичу – голові постійної
комісії з питань забезпечення законності, правопорядку, соціального захисту населення,
сім’ї та молоді. Шановні депутати! Це питання ми розглядали на комісіях і з
гуманітарних питаннь та бюджетній.
Усі названі громадяни мають невиліковні хвороби, постійно лікуються. У своїх заявах
вони просять матеріальної допомоги на лікування.Біля кожної заяви є якти обстеження
є лікарське заключення і інші підтверджуючі документи. Ми розуміємо і знаємо, що
лікування коштує дорого, тому пропоную усі зави задовільнити, надавши кожному
заявнику по 500 грн. Поступила пропозиція від депутата Горщар Л. надати грошову
допомогу на лікування Філінюк Олені Олексіївні, яка є онкохворою і щойно
повернулась після операції – 3000 грн.; Колядич Ніні Степанівні, на лікування тяжко
хворої дитини – 500 грн.; Медведюку Володимиру Борисовичу, який є онкохворий – 500

грн.; Савоніку Олександру Миколайовичу, який хворіє туберкульозом – 500 грн.;
Панасевичу Якову Яковичу, хворому на туберкульоз – 500 грн. Виступили: - Горщар
Я.П., Солошик В.І., які підтримали депутата Горщар Л.В. щодо надання матеріальної
допомоги названим громадянам в сумі трьох тисяч – Філінюк О., та по п’ятсот гривень,
Колядич Н., Медведюку В., Савоніку О., Панасевичу Я.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти і надати
матеріальну допомогу заявникам в сумі трьох тисяч – Філінюк О., та по п’ятсот
гривень, Колядич Н., Медведюку В., Савоніку О., Панасевичу Я. ? Прошу голосувати:
В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за,
С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за,
Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О. Клубук-за. Хто проти ? Немає. Утримався? Немає.
Рішення по даному питанню прийнято одноголосно.
Переходимо до розгляду
наступного питання порядку денного “Про надання одноразової грошової допомоги
Кулик
Зінаїді Антонівні на поховання. Слово по даному питанню надається
М.Шукаловичу – голові постійної комісії з питань забезпечення законності,
правопорядку, соціального захисту населення, сім’ї та молоді. Шановні депутати! За
нашої каденції ми вперше розглядаємо заяву на виділення коштів на поховання. Я
думаю це без слів. Зінаїда Антонівна, жителька смт.Любешів поховала свого чоловіка,
якого протягом шести місяців лікували від онкології. Селищним бюджетом такі кошти
передбачались, тому пропоную надати матеріальну допомогу Кулик З.А. на поховання
чоловіка.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти і надати
матеріальну допомогу на поховання в сумі п’ятсот гривень ? Прошу голосувати: В.
Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за,
С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за,
Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О.Клубук-за. Хто проти ? Немає. Утримався? Немає.
Рішення по даному питанню прийнято 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) гр. Хомич Марії Степанівні”. Слово по даному
питанню надається
М.Божку – голові постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Шановні
депутати! До селищної ради звернулась
Хомич Марія Степанівна 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). Це діюча забудова, але без
оформленого права власності тому відповідно до ст. ст. 12, 38-40, 79-81, 90-91, 116, 118,
121, 122 Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій»,
Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища , пропоную дати дозвіл гр. Хомич Марії Степанівні на

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,2500 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) в с. Рудка вул. Колгоспна, 2 Любешівського району Волинської
області за рахунок земель Любешівської селищної ради. Поступила пропозиція від
депутата Н. Хомич про затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва
– за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за,
Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О.Клубук-за. Хто проти ? Немає. Утримався? Немає.
Рішення по даному питанню прийнято 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) Котику Юрію Петровичу”. Слово по даному
питанню надається
М.Божку – голові постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Шановні
депутати! До селищної ради звернувся Котик Юрій Петрович про розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для будівництва і
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та відповідно до ст. ст. 12, 38-40,
79-81, 90-91, 116, 118, 121, 122
Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 55 Закону
України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр», п.
34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного, пропоную дати дозвіл Котику Юрію Петровичу
на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,1500 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка)
в смт Любешів вул. Відродження, 24 за рахунок земель
Любешівської селищної ради. Поступила пропозиція від Солошика В.І. про
затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва
– за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за,
Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за,О.Клубук-за. Хто проти ? Немає. Утримався? Немає.
Рішення по даному питанню прийнято одноголосно.
Переходимо до розгляду
наступного питання “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) Мінчуку Андрію Володимировичу”. Слово по даному питанню
надається
М.Божку – голові постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища. Шановні депутати! До

селищної ради звернувся Мінчук Андрій Володимирович 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). Цей громадянин купив
житловий будинок по названій адресі, в першу чергу йому необхідно оформити у
власність земельну ділянку, відповідно до ст. ст. 12, 38-40, 79-81, 90-91, 116, 118, 121,
122
Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій»,
Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища, пропоную дати дозвіл Мінчуку Андрію Володимировичу на
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,1500 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка)
в смт Любешів вул. Чкалова, 15
за рахунок земель
Любешівської селищної ради. Поступила пропозиція від Солошика В.І. про
затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва
– за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за,
Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л .Горщар – за, О. Клубук-за. Хто проти ? Немає. Утримався? Немає.
Рішення по даному питанню прийнято одноголосно.
Переходимо до розгляду
наступного питання “ Про розробку технічної документації із землеустро щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) гр. Котиську Івану Степановичу”. Слово по даному питанню
надається
М.Божку – голові постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища. Шановні депутати! До
селищної ради звернувся Котисько Іван Степанович 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). Це існуюча забудова, згідно
діючого законодавства ми зобов’язані надати цей дозвіл на розробку технічної
документації заявнику, пропоную задовільнити заявника, надавши дозвіл на розробку
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,0800 га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) в смт Любешів вул. Новоселів, 5 за рахунок земель Любешівської селищної
ради. Поступила пропозиція від депутата Карпіка А.І про затвердження рішення по
даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва
– за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за,
Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,

Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О.Клубук-за. Хто проти ? Немає. Утримався? Немає.
Рішення по даному питанню прийнято одноголосно.
Переходимо до розгляду
наступного питання “ 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) Демидовичу Івану Васильовичу”. Слово по даному питанню
надається
М.Божку – голові постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища. Шановні депутати! До
селищної ради звернувся Демидович Іван Васильович 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). Це існуюча
забудова,
відповідно до ст. ст. 12, 38-40, 79-81, 90-91, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу
України, ст.ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про
Державний земельний кадастр», п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища,
пропоную надати дозвіл Демидовичу Івану Васильовичу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт
Любешів вул. Березня, 6 за рахунок земель Любешівської селищної ради. Поступила
пропозиція від депутата Горщара Я.П. про затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва
– за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за,
Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О.Клубук-за. Хто проти ? Немає. Утримався? Немає.
Рішення по даному питанню прийнято одноголосно.
Переходимо до розгляду
наступного питання “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) Коширцю Миколі Петровичу”. Слово по даному питанню
надається
М.Божку – голові постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища. Шановні депутати! До
селищної ради звернувся
Коширць Микола Петрович про розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для будівництва і
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та відповідно до ст. ст. 12, 3840, 79-81, 90-91, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 55 Закону
України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр», п.
34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища, пропоную дати дозвіл гр. Коширцю
Миколі Петровичу на розробку технічної документації із землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості)
орієнтовною площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт Любешів вул. Я. Галана,
85 / 2 за рахунок земель Любешівської селищної ради. Поступила пропозиція від
депутата Шукаловича М.М. про затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва
– за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за,
Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О.Клубук-за. Хто проти ? Немає. Утримався? Немає.
Рішення по даному питанню прийнято 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) Токар Ользі Якимівні “. Слово по даному
питанню надається
М.Божку – голові постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Шановні
депутати! До селищної ради звернулась Токар Ольга Якимівна про розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для будівництва і
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та відповідно до ст. ст. 12, 38-40,
79-81, 90-91, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 55 Закону
України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр», п.
34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища, пропоную дати дозвіл гр. Токар Ользі
Якимівні на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею
0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт Любешів вул. Я. Галана, 85 / 1 за
рахунок земель Любешівської селищної ради. Поступила пропозиція від депутата
Карпіка А.І. про затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва
– за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за,
Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за,О.Клубук-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 магазину «Маркет»
Любешівському
споживчому товариству”. Слово по даному питанню надається М.Божку – голові
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища. Шановні депутати! До селищної ради звернулась голова
правління Любешівського споживчого товариства про надання дозволу на розробку

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування магазину «Маркет»,відповідно до
ст.ст.12, 38-39, 79-1, 93, 95-96, 116, 122 Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 55
Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний
кадастр», п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища, пропоную, дати дозвіл
Любешівському споживчому товариству на розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) площею 0,0798 га для обслуговування магазину «Маркет» – КВЦПЗ: В
03.07., яка розташована в смт Любешів вул. Незалежності, 49 за рахунок земель
Любешівської селищної ради. Поступила пропозиція від депутата Солошика В.І. про
затвердження даного рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва
– за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за,
Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О.Клубук-за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає.
Рішення по даному питанню прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду
наступного питання порядку денного “Про надання дозволу на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки в смт. Любешів вул. Бондаренка, 80”. Слово по
даному питанню надається М.Божку – голові постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Шановні
депутати! До селищної ради звернулась Борисюк Ірина Богданівна про надання дозволу
на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою подальшого
викупу земельної ділянки для обслуговування виробничих приміщень ПрАТ «Стохід»
- КВЦПЗ: J 11.02 . У відповідності до ст. 12, 122, 127, 128 Земельного кодексу України,
п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні",
пропоную надати дозвіл Борисюк Ірині Богданівні на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою подальшого викупу земельної
ділянки кадастровий № 0723155100:01:001:1625 загальною площею 2.6141 га для
обслуговування виробничих приміщень ПрАТ «Стохід» - КВЦПЗ: J 11.02, яка
розташована по вул. Бондаренка, 80 в смт Любешів. Розроблений звіт про експертну
грошову оцінку земельної ділянки подати на розгляд та затвердження у встановленому
порядку. Поступила пропозиція від депутата Медведюка А.П. про затвердження
рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення по даному питанню
затвердити? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за,
Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за,
А.Карпік - за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О.Клубук-за. Хто проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню затверджено одноголосно.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) Касяну Миколі Володимировичу”. Слово по даному питанню

надається
М.Божку – голові постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища. Шановні депутати! До
селищної ради звернувся Касян Микола Володимирович” про затвердження розробленої
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) гр. Касяну Миколі Володимировичу площею 0.1500 га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка), яка розташована в смт Любешів вул. Шевченка, 41, Любешівського району,
відповідно до ст.ст. 12, 38-40, 79-81, 90, 91, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного
кодексу України, ст.ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про
Державний земельний кадастр» та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища,
це діюча земельна ділянка, 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) площею 0,1500 га гр.
Касяну Миколі Володимировичу для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В 02.01
(кадастровий номер 0723155100:01:001:1848), яка розташована в смт Любешів вул.
Шевченка,41 Любешівського району Волинської області та передати у власність дану
земельну ділянку площею 0,1500 га (кадастровий номер 0723155100:01:001:1848)
Громадянину Касяну Миколі Володимировичу зареєструвати право власності на
земельну ділянку за кадастровим номером 0723155100:01:001:1848 площею 0,1500 га
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд (присадибна ділянка), яка розташована в смт. Любешів вул. Шевченка,41.
Поступила пропозиція від депутата Шукаловича Є.І. про затвердження рішення по
даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва
– за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за,
Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О.Клубук-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)
Швайку Володимиру Григоровичу”. Слово по даному питанню надається М.Божку –
голові постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища. Шановні депутати! До селищної ради
звернувася Швайко Володимир Григорович
про затвердження розробленої
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) Швайку Володимиру Григоровичу площею 0.1099 га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна

ділянка), яка розташована в смт. Любешів вул. Сонячна, 4 Любешівського району,
відповідно до ст.ст. 12, 38-40, 79-81, 90, 91, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного
кодексу України, ст.ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про
Державний земельний кадастр» та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища,
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) площею 0,1099 га гр. Швайку Володимиру
Григоровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В 02.01 (кадастровий номер
0723155100:01:001:1849), яка розташована в смт Любешів вул. Сонячна, 4
Любешівського району Волинської області. Передати у власність Швайку В. Г.
земельну ділянку площею 0,1099 га (кадастровий номер 0723155100:01:001:1849), та
зареєструвати право власності на
земельну ділянку за кадастровим номером
0723155100:01:001:1849 площею 0,1099 га для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка
розташована в смт. Любешів вул. Сонячна, 4 Любешівського району Волинської
області. Поступила пропозиція від депутата Солошика В.І. про затвердження рішення
по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва
– за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за,
Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за,О.Клубук-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)
Потапчуку Петру Михайловичу”. Слово по даному питанню надається М.Божку –
голові постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища. Шановні депутати! До селищної ради
звернувася Потапчук Петро Михайлович про затвердження розробленої 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) гр.
Потапчуку Петру Михайловичу площею 0.0024 га, КВЦПЗ: В 02.05. - для будівництва
індивідуальних гаражів (для будівництва і обслуговування індивідуального гаража), яка
розташована в смт Любешів вул. Чапаєва Любешівського району Волинської області,
відповідно до ст. ст. 12, 38-40, 79-81, 90, 91, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного
кодексу України, ст.ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про
Державний земельний кадастр», пропоную Затвердити розроблену Любешівським
районним виробничим відділом Волинської регіональної філії ДП “Центр Державного
Земельного Кадастру” технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Потапчуку Петру Михайловичу площею
0.0024 га, КВЦПЗ: В 02.05. - для будівництва індивідуальних гаражів (для будівництва і

обслуговування індивідуального гаража), яка розташована в смт Любешів вул. Чапаєва
Любешівського
району
Волинської
області
(кадастровий
номер
0723155100:01:001:1846). Передати у власність Потапчуку Петру Михайловичу
земельну ділянку площею 0,0024 га (кадастровий номер 0723155100:01:001:1846), яка
розташована в смт. Любешів вул. Чапаєва для будівництва індивідуальних гаражів (для
будівництва і обслуговування індивідуального гаража) - КВЦПЗ: В 02.05. зареєструвати
право власності на земельну ділянку за кадастровим номером 0723155100:01:001:1846
площею 0,0024 га для будівництва індивідуальних гаражів (для будівництва і
обслуговування індивідуального гаража), яка розташована в смт Любешів вул. Чапаєва.
Поступила пропозиція від депутата Медведюка А.П. про затвердження рішення по
даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович –
за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О.Клубук-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) Любешівській районній раді”. Слово по даному питанню
надається М.Божку – голові постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища. Шановні депутати! На
попередньому засіданні ми давали дозвіл на розробку” технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
площею 0.5599 га Любешівській районній раді, а зараз необхідно 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) площею 0.5599 га Любешівській районній раді для
будівництва і обслуговування будівель органів влади та місцевого самоврядування
(для обслуговування адміністративного будинку) - КВЦПЗ: В 03.01., кадастровий
номер 0723155100:01:001:1842, яка розташована по вул. Незалежності, 53 в смт
Любешів Любешівського району Волинської області та передати в постійне
користування Любешівській районній раді земельну ділянку площею 0,5599 га за
кадастровим номером 0723155100:01:001:1842, яка розташована в смт Любешів
вул. Незалежності, 53. Любешівській районній раді зареєструвати право постійного
користування на земельну ділянку за кадастровим номером 0723155100:01:001:1842
площею 0,5599 га для будівництва і обслуговування будівель органів влади та
місцевого самоврядування (для обслуговування адміністративного будинку) КВЦПЗ: В 03.01, яка розташована в смт Любешів вул. Незалежності, 53. Поступила
пропозиція від депутата Котика А.Д. про затвердження рішення по даному
питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,

Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович –
за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за,О.Клубук-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) ОПГХ Любешівської райспоживспілки”. Слово по даному
питанню надається
М.Божку – голові постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Шановні
депутати! На попередньому засіданні ми давали дозвіл на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) ) ОПГХ Любешівської райспоживспілки площею 0,0318 га для
будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування (для обслуговування кафе-бару «Рута») – КВЦПЗ: В
03.08., яка розташована по вул. Незалежності, 56 в смт. Любешів, тому зараз
потрібно 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). Об’єднанню підприємств
громадського харчування Любешівської райспоживспілки площею 0,0318 га для
будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування (для обслуговування кафе-бару «Рута») – КВЦПЗ: В
03.08., кадастровий номер 0723155100:01:001:1845, яка розташована по вул.
Незалежності, 56 в смт. Любешів Любешівського району. Поступила пропозиція від
депутата Мельника С.С про затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович –
за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за,О.Клубук-за. Хто проти? Немає.
Утримався?
Немає. Рішення по даному питанню прийнято одноголосно.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного. “Про передачу в
оренду земельної ділянки Гридіну Сергію Володимировичу”. Слово по даному
питанню надається
М.Божку – голові постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Шановні
депутати! До селищної ради з заявою про передачу в оренду земельної ділянки
звернувся Гридін Сергій Володимирович, керуючись ст. 93 Земельного кодексу
України, Закону України «Про оренду землі», 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, пропоную передати в оренду гр. Гридіну
Сергію Володимировичу терміном на один рік земельну ділянку площею 0,0520 га
(кадастровий номер 0723155100:01:001:1602) для будівництва і обслуговування
інших будівель громадської забудови (для обслуговування нерухомого майна
(будинок А-2), що знаходиться в смт Любешів вул. Червоноармійська, 16
Любешівського району
Волинської області. Громадянину Гридіну Сергію

Володимировичу заключити та зареєструвати договір оренди на дану земельну
ділянку. Встановити орендну плату у розмірі 12 % ( дванадцять відсотків) на рік
згідно з нормативною грошовою оцінкою земель. Поступила пропозиція від
депутата Медведюка А.П. про затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович –
за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О.Клубук-за. Хто проти ? Немає.
Утримався?
Немає. Рішення по даному питанню прийнято одноголосно.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного. “Про
розірвання
договору оренди земельної ділянки та передачу її у приватну власність Гацю
Вадиму Петровичу”. Слово по даному питанню надається
М.Божку – голові
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища. Шановні депутати! До селищної ради з
заявою про розірвання договору оренди земельної ділянки та передачу її у
приватну власність звернувся учасник бойових дій АТО Гаць Вадим Петрович,
житель с. Ветли вул. Радянська, 145, керуючись ст. 12, 90, 91, 116, 118, 121, 122
Земельного кодексу України , п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні, враховуючи рекомендації постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища, пропоную розірвати договір оренди землі від 04.01.2016 року з гр.
Гацем Вадимом Петровичем на земельну ділянку в смт. Любешів вул. Герої
Небесної Сотні, 1 Любешівського району за взаємною згодою сторін та передати у
приватну власність йому цю земельну ділянку площею 0,1380 га (кад. №
0723155100:01:001:1734), для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В.02.01
Громадянину Гацю Вадиму Петровичу зареєструвати право власності на дану
земельну ділянку. Поступила пропозиція від депутата Євстратьєвої В.С. про
затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г. Тропець - за, В.
Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М. Божко - за, С. Любчик - за, А.Карпік - за, Н.
Крат – за, Л. Домальчук – за, Є. Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович –
за, Я.Горщар-за, Н. Хомич – за, Л. Горщар – за, О. Клубук -за. Хто проти ? Немає.
Утримався?
Немає. Рішення по даному питанню прийнято одноголосно.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “ Про розірвання
договору оренди земельної ділянки та передачу її у приватну власність
Николайчуку Володимиру Миколайовичу”. Слово по даному питанню надається
М.Божку – голові постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища. Шановні депутати! До селищної
ради з заявою про розірвання договору оренди земельної ділянки та передачу її у
приватну власність звернувся учасник бойових дій АТО Николайчук Володимир
Миколайович, житель с. Залаззя вул. Мирна, 8 керуючись ст. 12, 91, 116, 118, 121,
122 Земельного кодексу України , п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи рекомендації постійної комісії
з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища, пропоную розірвати договір оренди землі від 04.01.2016 року з
Николайчуком Володимиром Миколайовичем на земельну ділянку в смт. Любешів
вул. Герої Небесної Сотні, 3 за взаємною згодою сторін та передати у приватну
власність Николайчуку Володимиру Миколайовичу земельну ділянку площею
0,1368 га (кадастровий номер 0723155100:01:001:1731), яка розташована в смт.
Любешів вул. Героїв Небесної Сотні, 3 для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) КВЦПЗ: В.02.01, заявнику зареєструвати право власності на дану земельну ділянку.
Поступила пропозиція від депутата Солошика В.І. про затвердження рішення по
даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович –
за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О.Клубук-за. Хто проти? Немає.
Утримався?
Немає. Рішення по даному питанню прийнято одноголосно.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “ Про розірвання
договору оренди земельної ділянки та передачу її у приватну власність Мельнику
Роману Петровичу”. Слово по даному питанню надається М.Божку – голові
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища. Шановні депутати! До селищної ради з
заявою про розірвання договору оренди земельної ділянки та передачу її у
приватну власність звернувся учасник бойових дій АТО Мельник Роман Петрович,
житель смт Любешів вул. Соборна, 24 , керуючись 12, 91, 116,118,121,122
Земельного кодексу України , п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища, пропоную розірвати договір оренди землі від 04.01.2016 року з
Мельником Романом Петровичем на земельну ділянку в смт. Любешів вул. Герої
Небесної Сотні, 25 за взаємною згодою сторін та передати у приватну власність
Мельнику Роману Петровичу земельну ділянку площею 0,1384 га (кадастровий
номер 0723155100:01:001:1789), яка розташована в смт. Любешів вул. Героїв
Небесної Сотні, 25 для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В.02.01, заявнику
зареєструвати право власності на дану земельну ділянку. Поступила пропозиція від
депутата Солошика В.І. про затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович –
за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О.Клубук-за. Хто проти? Немає.
Утримався?
Немає. Рішення по даному питанню прийнято 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 (присадибна
ділянка) в смт. Любешів ”. Слово по даному питанню надається М.Божку – голові
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища. Шановні депутати! До селищної ради з
заявами про надання земельних ділянок у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) в смт. Любешів, звернулися учасники бойових дій АТО- Корець Віктор
Павлович, житель с.Хоцунь , Савчук Віталій Вікторович, житель смт Любешів пров.
І.Франка, Парчук Андрій Андрійович, житель смт Любешів вул Я.Галана,5,
керуючись ст.ст. 12, 38-40,79,79-1, 90,91, 116, 118, 122, 125, 126 Земельного кодексу
України, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та в зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок,
передбачених Генеральним планом смт. Любешів, плану зонування і детального
плану території для
будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт Любешів відмовити,
після розроблення детальних планів територій розташування індивідуальної
житлової забудови, заяви цих громадян будуть винесені повторно на розгляд сесій
селищної ради. Поступила пропозиція від депутата Котика А.Д. про затвердження
рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович –
за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О.Клубук-за. Хто проти? Немає.
Утримався?
Немає. Рішення по даному питанню прийнято 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 (присадибна
ділянка) в смт. Любешів ”. Слово по даному питанню надається М.Божку – голові
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища. Шановні депутати! До селищної ради з
заявами про надання
земельних ділянок у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) в смт. Любешів, звернулися жителі селища – Белевіч Оксана
Олександрівна, жителька смт Любешів вул Свободи ,53/6, Ковалевич Лідія
Миколаївна, жителька смт Любешів, вул Колгоспна 20, Лащ Сергій Володимирович,
житель смт Любешів вул Навоселів 31, Довгополик Сергій Володимирович, житель
смт Любешів вул Садова,6, керуючись ст.ст. 12, 38-40,79,79-1, 90,91, 116, 118, 122,
125, 126 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та в зв’язку з відсутністю вільних
земельних ділянок, передбачених Генеральним планом смт. Любешів, плану
зонування і детального плану території для
будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт
Любешів відмовити, після розроблення детальних планів територій розташування

індивідуальної житлової забудови, заяви цих громадян будуть винесені повторно на
розгляд сесій селищної ради. Поступила пропозиція від депутата Мельника С.С. .
про затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович –
за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О.Клубук-за. Хто проти ? Немає.
Утримався?
Немає. Рішення по даному питанню 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) Корецькій Валентині
Петрівні”. Слово по даному питанню надається М.Божку – голові постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища. Шановні депутати! До селищної ради з заявою звернулась Корецька
Валентина Петрівна 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), керуючись ст.ст.
12, 38-40, 79, 79-1, 93, 95, 96, 116, 122, 124 - 126, 186, 186-1 Земельного кодексу
України, ст.ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про
Державний земельний кадастр», Закону України «Про оренду землі», п. 34 ч.1 ст.26,
ч.1
ст. 33, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
пропоную надати дозвіл гр. Корецькій Валентині Петрівні на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) – КВЦПЗ: В 02.01., орієнтовною площею 0,15 га в смт Любешів вул.
Молодіжна, 28 за рахунок земель Любешівської селищної ради не наданих у
власність та користування. Поступила пропозиція від депутата Медведюка А.П. про
затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович –
за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л. Горщар – за, О. Клубук -за. Хто проти ? Немає.
Утримався?
Немає. Рішення по даному питанню 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) Сидорук Жанні
Станіславівні”. Слово по даному питанню надається М.Божку – голові постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища. Шановні депутати! До селищної ради з заявою звернулась
Сидорук Жанна Станіславівна 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), керуючись ст.ст. 12, 38-40, 79, 79-1, 93, 95, 96, 116, 122, 124 - 126, 186,
186-1 Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,
Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про оренду
землі», п. 34 ч.1 ст.26, ч.1ст. 33, ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», пропоную надати дозвіл Сидорук Жанні Станіславівні
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) – КВЦПЗ: В 02.01., орієнтовною площею 0,15 га в смт
Любешів вул. Березня ,16 а за рахунок земель Любешівської селищної ради не
наданих у власність та користування. Поступила пропозиція від депутата Горщара
Я.П. про затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович –
за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О.Клубук-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 у власність земельної ділянки та надання в
оренду
на період будівництва одного з об’єктів
Воронову Олександру
Олексійовичу”. Слово по даному питанню надається М.Божку – голові постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища. Шановні депутати! До селищної ради з заявою звернувся
Воронов Олександр Олексійович про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність Воронову Олександру Олексійовичу,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища ,пропоную затвердити
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Воронову
Олександру Олексійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2094 га в с.
Рудка по вул. Соборності, 9 із земель Любешівської селищної ради не наданих у
власність та не наданих у користування. Згідно заяви Воронова Олександра
Олексійовича № В – 301 від 10.11.2015 року надати в оренду дану земельну
ділянку на період будівництва одного з об’єктів згідно проектно-технічної
документації з дати реєстрації права власності на земельну ділянку за
Любешівською селищною радою, встановити орендну плату у розмірі 3% (три
відсотки) на рік згідно з нормативною грошовою оцінкою земель. Поступила
пропозиція від депутата Шукаловича М.М. про затвердження рішення по даному
питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович –
за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О.Клубук-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 у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) та надання земельної ділянки у власність Комару Андрію Івановичу”.
Слово по даному питанню надається М.Божку – голові постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища. Шановні депутати! До селищної ради з заявою звернувся Комар
Андрій Іванович про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) та надання земельної ділянки у власність,
нам потрібно затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність Комару Андрію Івановичу для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1108 га
в смт Любешів по вул. Пушкіна, 33а із земель Любешівської селищної ради не
наданих у власність та не наданих у користування. Передати у власність, як
учаснику бойових дій АТО, Комару Андрію Івановичу земельну ділянку загальною
площею 0.1108 га для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)- КВЦПЗ: В 02.01., яка
розташована в смт. Любешів вул. Пушкіна, 33а та зареєструвати право власності
на дану земельну ділянку.
Поступила пропозиція від депутата Шукаловича Є.І. про затвердження рішення по
даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович –
за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О.Клубук-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 у власність будівель і споруд (присадибна
ділянка) – КВЦПЗ:
В 02.01. (кад. для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та надання
земельної ділянки у власність Фесику Юрію Григоровичу”. Слово по даному
питанню надається М.Божку – голові постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Шановні
депутати! До селищної ради з заявою звернувся Фесик Юрій Григорович про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва і обслуговування житло-вого будинку, господарських №
0723155100:01:001:1813) площею 0,1384 га в смт Любешів по вул. Героїв
Небесної Сотні, 23 із земель Любешівської селищної ради не наданих у власність
та не наданих у користування. Попереднім рішенням селищної ради ми давали
дозвіл на розробку вищеназваного проекту, а зараз потрібно затвердити цей проект
та передати у власність Фесику Юрію Григоровичу, як учаснику бойових дій АТО
земельну ділянку за кадастровим номером 0723155100:01:001:1813 загальною

площею 0.1384 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, 23. Громадянину Фесику
Юрію Григоровичу зареєструвати право власності на дану земельну ділянку.
Поступила пропозиція від депутата Домальчук Л.Л. про затвердження рішення по
даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович –
за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за,О.Клубук-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 у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) та надання земельної ділянки у власність Пасевичу Віктору Павловичу“.
Слово по даному питанню надається М.Божку – голові постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища. Шановні депутати! До селищної ради з заявою звернувся учасник
бойових дій АТО Пасевич Віктор Павлович про Затвердженя проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) –
КВЦПЗ: В 02.01. (кад. № 0723155100:01:001:1850) площею 0,1384 га в смт
Любешів по вул. Героїв Небесної Сотні, 27 із земель Любешівської селищної ради
не наданих у власність та не наданих у користування. Пропоную передати у
власність гр. Пасевичу Віктору Павловичу земельну ділянку за кадастровим
номером 0723155100:01:001:1850 загальною площею 0.1384 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, 27 та зареєструвати право власності на дану земельну ділянку. Поступила
пропозиція від депутата Домальчук Л.Л. про затвердження рішення по даному
питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович –
за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О.Клубук-за. Хто проти ? Немає.
Утримався?
Немає. Рішення по даному питанню прийнято одноголосно.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про затвердження
звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки та надання дозволу на
продаж земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового
будинку та магазину меблів Котику Олексію Степановичу”. Слово по даному
питанню надається М.Божку – голові постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Шановні
депутати! До селищної ради з заявою звернувся підприємець Котик Олексій

Степанович, затвердити Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки,
наміченої для подальшого викупу у власність площею 698 м.кв. для будівництва та
обслуговування житлового будинку та магазину меблі в смт Любешів вул.
Січових Стрільців, 5/а . Відповідно до Указу Президента України „Про
приватизацію та оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення
для здійснення підприємницької діяльності” від 12.07.1995 року та відповідно до
рішення Любешівської селищної ради від 07.11.2011 р. № 13/13, пропоную
затвердити Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, наміченої для
подальшого викупу у власність Котику Олексію Степановичу площею 698 м.кв.
для будівництва та обслуговування житлового будинку та магазину меблі в смт
Любешів вул. Січових Стрільців, 5/а. Продати у власність йому земельну ділянку
несільськогосподарського призначення площею 698 м.кв. в смт Любешів вул.
Січових Стрільців, 5/а для будівництва та обслуговування житлового будинку та
магазину меблі. Затвердити ринкову вартість вищезазначеної земельної ділянки в
розмірі 45482,00 (сорок п’ять тисяч чотириста вісімдесят дві) грн. відповідно до
висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 22 квітня 2016 року.
Поступила пропозиція від депутата Солошика В.І.. про затвердження рішення по
даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович –
за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О. Клубук-за. Хто проти ? Немає.
Утримався?
Немає. Рішення по даному питанню прийнято одноголосно.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про затвердження
звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки та надання дозволу на
продаж земельної ділянки у власність для обслуговування незавершеного
будівництвом об’єкта «Любешівський молокозавод»Швайку Андрію Михайловичу”.
Слово по даному питанню надається М.Божку – голові постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища. Шановні депутати! До селищної ради з заявою звернувся підприємець
Швайко Андрій Михайлович про затвердження Звіту про експертну грошову оцінку
земельної ділянки, наміченої для подальшого викупу у власність площею 20585
м.кв. для обслуговування незавершеного будівництвом об’єкта «Любешівський
молокозавод» в смт Любешів вул. Магістральна, 1А Кадастровий номер
0723155100:01:001:1836. Керуючись п. 34 ст. 32, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ст. 12, 127, 128
Земельного кодексу України, Указом Президента України „Про приватизацію та
оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення
підприємницької діяльності” від 12.07.1995 року , пропоную затвердити Звіт про
експертну грошову оцінку земельної ділянки, наміченої для подальшого викупу у
власність Швайку Андрію Михайловичу площею 20585 м.кв. для обслуговування
незавершеного будівництвом об’єкта «Любешівський молокозавод» в смт Любешів
вул. Магістральна, 1А Кадастровий номер 0723155100:01:001:1836 та продати у
власність
Швайку
Андрію
Михайловичу
земельну
ділянку

несільськогосподарського призначення площею 20585 м.кв. по вул. Магістральна,
1А смт Любешів
для обслуговування незавершеного будівництвом об’єкта
«Любешівський молокозавод. Затвердити ринкову вартість земельної ділянки
площею 20585 м.кв. що розташована в смт. Любешів вул. Магістральна, 1А у
розмірі 522 447,00 грн. (п’ятсот двадцять дві тисячі чотириста сорок сім грн. 00
коп.) відповідно до висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки від
22 квітня 2016 року. Поступила пропозиція від депутата Котика А.Д. про
затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович –
за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О.Клубук - за. Хто проти ? Немає.
Утримався?
Немає. Рішення по даному питанню прийнято одноголосно.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання
дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в смт.
Любешів вул. Червоноармійська, 12 Любешівській райспоживспілці. Слово по
даному питанню надається М.Божку – голові постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Шановні
депутати! До селищної ради з клопотанням про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою подальшого викупу
земельної ділянки
для обслуговування
адмінприміщення Любешівської
райспоживспілки , Правління Любешівської райспоживспілки. Керуючись ст. 12,
122, 127, 128 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», пропоную надати дозвіл
Правлінню Любешівської райспоживспілки на проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки з метою подальшого викупу земельної ділянки для
обслуговування адмінприміщення
площею 0,1561 га
кадастровий
№
0723155100:01:001:0170, яка розташована в смт Любешів вул. Червоноармійська,
12 Любешівського району Волинської області.
Розроблені звіти про експертну
грошову оцінку земельних ділянок подати
на розгляд та затвердження у
встановленому порядку. Поступила пропозиція від депутата Мельника С.С. про
затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович –
за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О.Клубук-за. Хто проти ? Немає.
Утримався?
Немає. Рішення по даному питанню прийнято одноголосно.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання
дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в смт.
Любешів вул. Маяковського, 18А Любешівській райспоживспілці”. Слово по
даному питанню надається М.Божку – голові постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Шановні
депутати! До селищної ради з клопотанням про надання дозволу на проведення

експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою подальшого викупу
земельної ділянки для обслуговування будівель торгівлі по вул Маяковського 18
А, звернулось Правління Любешівської райспоживспілки . Керуючись ст. 12, 122,
127, 128 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", пропоную надати дозвіл
Правлінню Любешівської райспоживспілки на проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки з метою подальшого викупу земельної ділянки для
обслуговування магазину «Сучасне домашнє господарство» (Меблі) загальною
площею 0.2438 га кадастровий номер 0723155100:01:001:0172, яка розташована в
смт Любешів вул. Маяковського, 18А. Розроблені звіти про експертну грошову
оцінку земельних ділянок подати на розгляд та затвердження у встановленому
порядку. Поступила пропозиція від депутата Медведюка А.П. про затвердження
рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович –
за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за,О.Клубук-за. Хто проти? Немає.
Утримався?
Немає. Рішення по даному питанню прийнято одноголосно.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про надання
дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок Любешівській
райспоживспілці”. Слово по даному питанню надається М.Божку – голові постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища. Шановні депутати! До селищної ради з клопотанням про
надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з
метою подальшого викупу земельної ділянки для обслуговування магазину
«Універмаг» площею 0.1352 га кадастровий № 0723155100:01:001:1523, яка
розташована в смт Любешів вул. Незалежності, 47, звернулось Правління
Любешівської райспоживспілки, керуючись ст. 12, 122, 127, 128 Земельного
кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", пропоную надати дозвіл Правлінню Любешівської
райспоживспілки на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з
метою подальшого викупу земельної ділянки для обслуговування магазину
«Універмаг» площею 0.1352 га кадастровий № 0723155100:01:001:1523, яка
розташована в смт Любешів вул. Незалежності, 47. Розроблені звіти про експертну
грошову оцінку земельних ділянок подати на розгляд та затвердження у
встановленому порядку. Поступила пропозиція від депутата Мельника С.С. про
затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович –
за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О.Клубук-за. Хто проти ? Немає.
Утримався?
Немає. Рішення по даному питанню прийнято одноголосно.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
розгляд

постанови апеляційного суду та заяви Карпіка Б.А.”. Слово по даному питанню
надається М.Божку – голові постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища. Шановні депутати! До
селищної ради надійшла Постанова апеляційного суду у Волинській області від 29
березня 2016 року №162/1669/15-ц/4164/2016 та заява Карпіка Богдана
Анатолійовича в якій він просить не приймати будь-яких рішень щодо земельної
ділянки, яка була надана йому під будівництво до вирішення справи судом
касаційної інстанції, відповідно до статті 26, 33 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища селищної ради, пропоную Постанову апеляційного суду у Волинській
області від 29 березня 2016 року №162/1669/15-ц/4164/2016 взяти до відома.
Повернутися до розгляду даного питання після прийняття остаточного рішення
судом касаційної інстанції у справі за позовом Хомич О.М. до Любешівської
селищної ради та Карпіка Б.А. Виступили: – Солошик В.І., який підтримав
пропозицію щодо до розгляду даного питання після прийняття остаточного рішення
судом касаційної інстанції у справі за позовом Хомич О.М. до Любешівської
селищної ради та Карпіка Б.А. , Горщар Я.П. –запропонував відмовити – Хомич
Ользі Миколаївні у видачі земельної ділянки, яка значиться за Карпіком Богданом
Анатолійовичем та запропонував дану земельну ділянку виділити заявнику, який є
учасником бойових дій АТО і по черзі є першим на отримання земельної ділянки
під індивідуальне житлове будівництво. Поступила пропозиція від депутата
Солошика В.І. Постанову апеляційного суду у Волинській області від 29 березня
2016 року №162/1669/15-ц/4164/2016 взяти до відома, повернутися до розгляду
даного питання після прийняття остаточного рішення судом касаційної інстанції.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб Постанову апеляційного суду
у Волинській області від 29 березня 2016 року №162/1669/15-ц/4164/2016 взяти до
відома, повернутися до розгляду даного питання після прийняття остаточного
рішення судом касаційної інстанції? Прошу голосувати. В. Корець – за, С.Мельник
- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко за, С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за,
В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за,О.Клубук-за. Хто
проти ? Немає. Утримався? - Я. Горщар. За – 17 осіб, проти – немає, утрималась –
1 особа. Рішення по даному питанню прийнято. Переходимо до розгляду
наступного питання порядку денного “ Про внесення змін до складу виконавчого
комітету Любешівської селищної ради”. Слово по даному питанню надається
Л.В.Горщар – голові постійної комісії з питань бюджету. Шановні депутати! У
зв’язку з кадровими змінами нам необхідно внести зміни у персональний склад
виконавчого комітету. Відповідно до пункту 3 статті 26, статті 51 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні” , статей 3, 10 Закону України «Про службу
в органах місцевого самоврядування в Україні», ввести у склад виконавчого
комітету: - спеціаліста ІІ категорії, землевпорядника виконавчого комітету
селищної ради Семенюк Оксану Сергіївну; директора КП «Любешів-КомфортСервіс»- Поліщука Володимира Павловича. Вивести зі складу виконавчого комітету

Божка Василя Васильвича, Фальчика Сергія Івановича. Поступила пропозиція від
депутата Хомич Н.В. про затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець–за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець -за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович –
за, Я.Горщар-за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за,О.Клубук-за. Хто проти ? Немає. Хто
утримався?
Немає. Рішення по даному питанню прийнято одноголосно.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про затвердження
штатного розпису”. Слово по даному питанню надається Л.В.Горщар – голові
постійної комісії з питань бюджету та фінансів. Шановні депутати! Керуючись ст 8.
Закону України Про Державний бюджет України на 2016 рік, Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
комісії з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного і культурного
розвитку селищної ради, нам необхідно затвердити перелік змін до штатного
розпису Любешівської селищної ради станом на 01 травня 2016 року.(Зачитується
проект рішення). Поступила пропозиція від депутата Євстратьєвої В.С. про
затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович –
за, Я.Горщар - за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О.Клубук-за. Хто проти? Немає.
Утримався?
Немає. Рішення по даному питанню прийнято одноголосно.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про затвердження
місць розташування пересувних об’єктів сезонної торгівлі”. Слово по даному
питанню надається Л.В.Горщар – голові постійної комісії з питань бюджету та
фінансів. Шановні депутати! До селищної ради з заявою про затвердження місць
розташування пересувних об’єктів сезонної торгівлі солодкою ватою і попкорном за
адресою вул. Незалежності смт. Любешів - дитячий скверик та парк культури та
відпочинку селища Любешів, звернулась фізична особа підприємць Коростова
Марина Андріївна. Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та
фінансів, соціально-економічного і культурного розвитку селищної ради, пропоную
затвердити місце розташування пересувних об’єктів сезонної торгівлі солодкою
ватою і попкорном за адресою:- вул. Незалежності смт. Любешів; - дитячий скверик
та парк культури та відпочинку селища Любешів. ФОП Коростова М.А. повинна
здійснювати торгівлю при наявності рішення, відповідних висновків санітарноепідеміологічної служби, відповідних сертифікатів якості продукції що реалізується,
дотриманні санітарних норм та правил, дотримання Правил благоустрою населених
пунктів територіальної громади Любешівської селищної ради та відсутності скарг
від жителів селища. Торгівля на затверджених місцях здійснюється з 15.05.2016року
по 30.09.2016 року. Поступила пропозиція від депутата
А.Карпіка
про
затвердження рішення по даному питанню.

Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєв –за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович –
за, Я.Горщар - за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за,О.Клубук-за. Хто проти ? Немає.
Утримався?
Немає. Рішення по даному питанню прийнято одноголосно.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “ Про надання
дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в смт.
Любешів вул. Березня, 1В”. Слово по даному питанню надається М.Божку – голові
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища. Шановні депутати! До селищної ради з
заявою звернувся Качула Олександр Володимирович про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою подальшого
викупу земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови (для обслуговування матеріально-технічного складу Д-1) КВЦПЗ: В 03.14., яка розташована по вул. Березня, 1В в смт Любешів
Любешівського району Волинської області та у відповідності до ст. 12, 122, 127,
128 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища, пропоную надати дозвіл Качулі Олександру
Володимировичу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з
метою
подальшого
викупу
земельної
ділянки
кадастровий
№
0723155100:01:001:1791 загальною площею 0.2378 га
для будівництва та
обслуговування
інших будівель громадської забудови (для обслуговування
матеріально-технічного складу Д-1) - КВЦПВ 03.14., яка розташована по вул.
Березня, 1В в смт Любешів. Розроблений звіт про експертну грошову оцінку
земельної ділянки подати на розгляд та затвердження у встановленому порядку.
Поступила пропозиція від депутата Медведюка А. про затвердження рішення по
даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.
Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович –
за, Я.Горщар - за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за,О.Клубук-за. Хто проти ? Немає.
Утримався? Немає. Рішення по даному питанню прийнято одноголосно.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про надання
одноразової грошової допомоги на ліквідацію пожежі Веремійчику Валерію
Андрійовичу”. Слово по даному питанню надається Л.В.Горщар – голові постійної
комісії з питань бюджету і фінансів. Шановні депутати! До селищної ради з
проханням про надання матеріальної допомоги на ліквідацію пожежі, яка стала
внаслідок влучення громового заряду, звернувся громадянин с.Заріка Веремійчик
Валерій Андрійович, я пропоную надати йому матеріальну допомогу у розмірі
однієї тисячі гривень. Поступила пропозиція від депутата Шукаловича Є.І

підтримати голову бюджетної комісії і надати Веремійчику В.А. 1000(одну) тисячу
гривень.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти? Прошу
голосувати: В. Корець – за, С.Мельник - за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, В.Солошик – за, М.Шукалович –
за, Я.Горщар - за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, О.Клубук-за. Хто проти ? Немає.
Утримався? Немає. Рішення по даному питанню прийнято одноголосно.
Головуючий: Шановні
депутати! Питання порядку денного засідання
чергової сьомої сесії селищної ради розглянуті. Чи є які зауваження щодо ведення
сесії? Немає. Чергова сьома сесія селищної ради оголошується закритою. (зучить
гімн України).

Секретар сесії

Г.ТРОПЕЦЬ

