ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 30.03.2016 р. № 6/1-1
смт Любешів
Про запит депутата селищної ради
Карпіка А.І. щодо заборони торгівлі м’ясними
продуктами на ринку.
Відповідно до пункту 1 статті 21 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад » ,селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Підтримати запит депутата селищної ради Карпіка А.І. щодо заборони
торгівлі м’ясними продуктами на ринку.
2. Директору комунального підприємства « Любешівський ринок»
забезпечити торгівлю м’ясними продуктами на ринку згідно санітарних
вимог.
3. Про результати розгляду інформувати депутата селищної ради Карпіка
А.І. у визначений термін.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
селищної ради Г.Тропець.

Селищний голова

В.Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 30.03.2016 р. № 6/1-2
смт Любешів
Про запит депутата селищної ради
Карпіка А.І. щодо центральної вбиральні
в смт.Любешів.
Відповідно до пункту 1 статті 21 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад » ,селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Підтримати запит депутата селищної ради Карпіка А.І. щодо
центральної вбиральні в смт.Любешів
2. Доручити виконавчому комітету Любешівської селищної ради вивчити
питання по розташуванню центральної вбиральні в смт.Любешів.
3. Про результати розгляду інформувати депутата селищної ради Карпіка
А.І. у визначений термін.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
селищної ради Г.Тропець.

Селищний голова

В.Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 30.03.2016 р. № 6/1- 3
смт Любешів
Про запит депутата селищної ради
Шукаловича Є.І. щодо стану дорожнього
покриття провулка Січових Стрільців.
Відповідно до пункту 1 статті 21 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад » ,селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Підтримати запит депутата селищної ради Шукаловича Є.І., щодо
незадовільного стану дорожнього покриття провулка Січових Стрільців.
2. Про результати розгляду інформувати депутата селищної ради
Шукаловича є.І..
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
селищної ради Г.Тропець.

Селищний голова

В.Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 30.03.2016 р. № 6/1- 4
смт Любешів
Про запит депутата селищної ради
Крат Н.А. щодо посади помічникаконсультанта депутата селищної ради.
Відповідно до пункту 1 статті 21 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад » ,селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Перенести розгляд даного запиту на наступну сесію, вивчивши
необхідність введення посад помічників – консультантів депутатів селищної
ради.
2. Про результати розгляду інформувати депутата селищної ради Крат Н.А.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
селищної ради Г.Тропець.

Селищний голова

В.Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 30.03.2016 р. № 6/1- 5
смт Любешів
Про запит депутата селищної ради
Горщара Я.П. щодо проведення ремонту
шиферної покрівлі будинку № 27 по
вул Пушкіна в смт Любешів.
Відповідно до пункту 1 статті 21 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад » ,селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Підтримати запит депутата селищної ради Горщара Я.П. щодо проведення
ремонту шиферної покрівлі будинку № 27 по вул Пушкіна в смт Любешів, яка
перебуває в аварійному стані і пртікає та ремонту освітлення місць загального
користування будинкової території.
2. Про результати розгляду інформувати депутата селищної ради Горщара Я.П.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
селищної ради Г.Тропець.

Селищний голова

В.Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 30.03.2016 р. № 6/1- 6
смт Любешів
Про запит депутата селищної ради
Євстратьєвої В.С. щодо прийняття на
баланс КП ”Любешів-Комфорт-Сервіс”
водонапірної башні.
Відповідно до пункту 1 статті 21 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад » ,селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Підтримати запит депутата селищної ради Євстратьєвої В.С. щодо
прийняття на баланс КП ”Любешів-Комфорт-Сервіс” водонапірної башні, яка
знаходиться на балансі ПрАТ «Стохід».
2. Про результати розгляду інформувати депутата селищної ради Євстротьєву
В.І. у визначений термін.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
селищної ради Г.Тропець.

Селищний голова

В.Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

30.03.2016 р. №6/2
смт Любешів
Про набуття повноважень
органів реєстрації місця проживання
(перебування )або зняття з реєстрації
місця проживання у сфері реєстрації
фізичних осіб.
З метою здійснення повноважень у сфері державної реєстрації,
забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян, керуючись ст,10.25,26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про свободу пересування та
вільний вибір місця проживання в Україні», враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного і
культурного розвитку селищної ради , Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Виконавчому комітету селищної ради надати повноваження органів
реєстрації місця проживання /перебування або зняття з реєстрації місця
проживання у сфері реєстрації фізичних осіб, включивши дані послуги у
перелік адміністративних послуг, які надає селищна рада.
2.Виконавчому комітету в термін до 04.04. 2016 року провести комплекс
організаційно-технічних заходів у відповідності до методичних рекомендацій
щодо створення ,адміністрування ,ведення реєстру територіальної громади ( в
частині реєстрації місця проживання(пересування громадян) та механізм
передачі органами реєстрації зазначеної інформації до Єдиного державного
демографічного реєстру.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
голови з питань діяльності виконавчого комітету Л. Божко.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

30.03.2016 р. №6/3
смт Любешів
Про набуття повноважень
у сфері державної реєстрації речових прав
З метою здійснення повноважень у сфері державної реєстрації,
забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян, керуючись ст,10.25,26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до Закону
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації
повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень» від 26 листопада 2015 року №834-VIII, враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного і
культурного розвитку селищної ради , Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Виконавчому комітету селищної ради надати повноваження у сфері
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, включивши дані
послуги у перелік адміністративних послуг, які надає селищна рада.
2.Виконавчому комітету в місячний термін:
- подати на затвердження сесії селищної ради штатний розпис, яким
передбачити посаду державного реєстратора.
-укласти договори з технічними адміністраторами реєстрів ДП «Національні
інформаційні системи» та отримати для державних реєстраторів
ідентифікатори доступу до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб підприємців та громадських формувань.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови з
питань діяльності виконавчого комітету Л. Божко.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

30.03.2016 р. №6/4
смт Любешів
Про затвердження переліку
Адміністративних послуг, які
надаються
Любешівською
селищною радою
Відповідно до статей 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Закону України «Про адміністративні послуги», доручення
Президента України від 6 грудня 2012 року №1-1/3280, Програми економічних
реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава» та з метою забезпечення надання зручних та
доступних умов для реалізації фізичними та юридичними особами прав на
одержання адміністративних послуг, враховуючи рекомендації постійної
комісії з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного і культурного
розвитку селищної ради, Любешівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити перелік адміністративних
Любешівської селищною радою, що додається.

послуг,

які

надаються

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря
селищної ради Тропець Г.В. та на заступника голови з питань діяльності
виконавчого комітету Л. Божко.
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

30.03.2016 р. №6/5
смт Любешів
Про скасування пункту
1.1,2.1 рішення сесії від
24.12.2015 року №3/12 «Про
затвердження штатних
розписів»
Керуючись Бюджетним кодексом України , Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України
від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади ,органів прокуратури, судів та
інших органів» зі змінами ,пунктом 4 Постанови Кабінету Міністрів України
від 09.12.2015року №1013 «Про упорядкування структури заробітної плати,
особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативноправових актів» Постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 року
№77 « Про внесення змін до постанови КМУ від 17липня 2003 р №1078 і від
09 грудня 2015 року №1013», враховуючи рекомендації постійної комісії з
питань бюджету та фінансів, соціально-економічного і культурного розвитку
селищної ради , Любешівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Скасувати пункт 1.1,2.1рішення сесії від 24.12.2015 року №3/12
« Про затвердження штатних розписів».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного
бухгалтера виконкому селищної ради Т.Поліщук.
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

30.03.2016 р. №6/6
смт Любешів
Про затвердження штатних
розписів
Керуючись Бюджетним кодексом України , Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України
від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади ,органів прокуратури, судів та
інших органів» зі змінами ,пунктом 4 Постанови Кабінету Міністрів України
від 09.12.2015року №1013 «Про упорядкування структури заробітної плати,
особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативноправових актів» Постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 року
№77 « Про внесення змін до постанови КМУ від 17липня 2003 р №1078 і від
09 грудня 2015 року №1013», враховуючи рекомендації постійної комісії з
питань бюджету та фінансів, соціально-економічного і культурного розвитку
селищної ради , Любешівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити штатний розпис Любешівської селищної ради станом на
01грудня 2015 року(додається).
2. Затвердити штатний розпис Любешівської селищної ради станом на
01 січня 2016 року(додається).
3.Ввести у штатний розпис з 01.04.2016 року посаду- державний
реєстратор з посадовим окладом згідно законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного
бухгалтера виконкому селищної ради Т.Поліщук.
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016р. № 6/7
смт. Любешів
Про внесення змін до рішення
селищної ради від 24.12.2015р. № 3/16
«Про селищний бюджет на 2016 рік»
Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та статті 78 Бюджетного кодексу України, Любешівська
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до вищезазначеного рішення такі зміни:
1.1.У пункт 2
- цифри « 3 135 207 », « 518 192 » замінити відповідно цифрами « 3 600 887 »,
« 869 128,37 »;
- цифри «508 680» замінити відповідно цифрами «465 680», «43 000» та
доповнити словами такого змісту «за рахунок коштів, що передаються із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)»;
- цифри « 307 936,37» замінити відповідно цифрами «350 936,37», «43 000» та
доповнити словами такого змісту «за рахунок коштів, що передаються із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)».
1.2 У пункт 4
- цифри «500 000» замінити цифрою « 829 731,18».
2. Внести зміни до додатків № 2,4,5 до рішення селищної ради «Про селищний
бюджет на 2016 рік» відповідно до додатків № 1,2,3,4 цього рішення.
3. Головному бухгалтеру селищної ради внести відповідні зміни до розпису на
2016 рік та здійснити уточнення бюджетних призначень відповідних установ на
2016 рік.
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

30.03.2016 р. №6/8
смт Любешів
Про надання одноразової грошової допомоги
Медведюк Ганні Олексіївні на лікування

Розглянувши заяву гр., Медведюк Ганни Олексіївни жительки
смт.Любешів вул.Маяковського,3а
про надання одноразової грошової
допомоги на лікування , селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Виділити гр. Медведюк Ганні Олексіївні одноразову
допомогу на лікування , у розмірі 1000( одна тисяча) гривень .

грошову

1. 2. Головному бухгалтеру селищної ради Т. Поліщук виділити
зазначені у пункті 1 цього рішення кошти по Програмі соціального захисту
населення на 2016-2020 роки.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

30.03.2016 р. №6/9
смт Любешів
Про надання одноразової грошової допомоги
Медведюку Віталію Сергійовичу на лікування

Розглянувши заяву гр., Медведюка Віталія Сергійовича жителя
смт.Любешів вул. Маяковського,3а про надання одноразової грошової
допомоги на лікування , селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Виділити гр. Медведюку Віталію Сергійовичу одноразову грошову
допомогу на лікування , у розмірі 500 (П’ятсот) гривень .
2. Головному бухгалтеру селищної ради Т. Поліщук виділити зазначені
у пункті 1 цього рішення кошти по Програмі соціального захисту
населення на 2016-2020 роки.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

30.03.2016 р. №6/10
смт Любешів
Про надання одноразової грошової допомоги
Ланевич Вірі Василівні на лікування

Розглянувши заяву гр., Ланевич Віри Василівни жительки
смт.Любешів вул. Чкалова,20 про надання одноразової грошової допомоги на
лікування , селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Виділити гр. Ланевич Віри Василівни одноразову грошову
допомогу на лікування , у розмірі 500 (П’ятсот) гривень .
2. Головному бухгалтеру селищної ради Т. Поліщук виділити зазначені
у пункті 1 цього рішення кошти по Програмі соціального захисту
населення на 2016-2020 роки.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/ 11
смт Любешів
Про розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) для будівництва і
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
гр. Кундику Віталію Семеновичу
Розглянувши заяву гр. Кундика Віталія Семеновича 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
у відповідності до ст. 12, 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", Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Дати дозвіл гр. Кундику Віталію Семеновичу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,0342 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) в смт Любешів вул. Червоноармійська, 13/3 за
рахунок земель селищної ради.
2. Розроблену технічну документацію подати на розгляд та
затвердження у встановленому порядку.

Селищний голова

В. КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/12
смт Любешів
Про розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) для будівництва і
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
гр. Хомичу Івану Анатолійовичу
Розглянувши заяву гр. Хомича Івана Анатолійовича 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
у відповідності до ст. 12, 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", Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Дати дозвіл гр. Хомичу Івану Анатолійовичу 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, 24 за рахунок
земель селищної ради.
2. Розроблену технічну документацію подати на розгляд та
затвердження у встановленому порядку.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/13
смт Любешів
Про розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) для будівництва і
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
гр. Касяну Миколі Володимировичу
Розглянувши заяву гр. Касяна Миколи Володимировича 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
у відповідності до ст. 12, 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", Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Дати дозвіл гр. Касяну Миколі 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. Шевченка, 41 за рахунок
земель селищної ради.
2. Розроблену технічну документацію подати на розгляд та
затвердження у встановленому порядку.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/14
смт Любешів
Про розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) для ведення особистого
селянського господарства
гр. Жилку Миколі Григоровичу

Розглянувши заяву гр. Жилка Миколи Григоровича про розробку
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського
господарства та у відповідності до ст. 12, 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", Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Дати дозвіл гр. Жилку Миколі Григоровичу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,0600 га для ведення
особистого селянського господарства в с. Рудка вул. Вишнева, 2 за рахунок
земель селищної ради.
2. Розроблену технічну документацію подати на розгляд та
затвердження у встановленому порядку.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/15
смт Любешів
Про розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) для ведення особистого
селянського господарства
гр. Хомичу Івану Анатолійовичу
Розглянувши заяву гр. Хомича Івана Анатолійовича про розробку
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки
в натурі (на місцевості) для ведення особистого
селянського господарства та у відповідності до ст. 12, 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", Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Дати дозвіл гр. Хомичу Івану Анатолійовичу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,2000 га для ведення
особистого селянського господарства в смт Любешів вул. Чкалова, 24 за
рахунок земель селищної ради.
2. Розроблену технічну документацію подати на розгляд та
затвердження у встановленому порядку.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/16
смт Любешів
Про надання дозволу на розробку
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для будівництва і обслуговування будівель храму
Свято – Пантелеймонівській релігійній громаді УПЦ
Розглянувши заяву Свято – Пантелеймонівської релігійної громади
УПЦ про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для будівництва і
обслуговування будівель Свято –
Пантелеймонівського храму та у відповідності до ст. 12, 116, 122, 123
Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1.
Дати дозвіл Свято – Пантелеймонівській релігійній громаді
Української Православної Церкви на розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,3800 га для будівництва і
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій – КВЦПЗ: В
03.04. в с. Рудка
вул. Вишнева, 1 за рахунок земель селищної ради.
2. Розроблену технічну документацію подати на розгляд та
затвердження у встановленому порядку.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/17
смт Любешів
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Стефанюк Ганні Панасівні
Відповідно до Земельного кодексу України ст. ст. 12, 81, 90, 91,116, 118,
121,122,125,126 та розглянувши розроблену Любешівським районним виробничим
відділом Волинської регіональної філії Державного Підприємства “Центр
Державного Земельного Кадастру” технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Стефанюк Ганні
Панасівні площею 0.1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована в
смт. Любешів вул. Березня, 8, Любешівського району, Любешівська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:
1. 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. Стефанюк Ганні
Панасівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В 02.01 (кадастровий номер
0723155100:01:001:1830), яка розташована в смт. Любешів вул. Березня, 8
Любешівського району Волинської області.
2. Передати у власність гр. Стефанюк Ганні Панасівні земельну ділянку площею
0,1500 га (кадастровий номер 0723155100:01:001:1830), яка розташована в
смт. Любешів вул. Березня, 8 для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В.02.01.
3. Громадянці Стефанюк Ганні Панасівні зареєструвати право власності на
земельну ділянку за кадастровим номером 0723155100:01:001:1830 площею 0,1500 га
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд (присадибна ділянка), яка розташована в смт. Любешів вул. Березня, 8.
4. Зобов’язати гр. Стефанюк Ганну Панасівну:
4.1.Виконувати
обов’язки
землевласника
відповідно
до
вимог
ст.91 Земельного кодексу України.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/18
смт Любешів
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Миколаюк Наталії Іванівні
Відповідно до Земельного кодексу України ст. ст. 12, 81, 90, 91,116, 118, 121,
122, 125,126 та розглянувши розроблену Любешівським районним виробничим
відділом Волинської регіональної філії Державного Підприємства “Центр
Державного Земельного Кадастру” технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Миколаюк Наталії
Іванівні площею 0.0722 га для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Пушкіна, 15/1 в
смт. Любешів Любешівського району, Любешівська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:
1. 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 0,0722 га гр. Миколаюк
Наталії Іванівні для
будівництва і обслуговування
житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В 02.01
(кадастровий номер 0723155100:01:001:1834), яка розташована в смт. Любешів вул.
Пушкіна, 15/1 Любешівського району Волинської області.
2. Передати у власність гр. Миколаюк Наталії Іванівні земельну ділянку
площею 0,0722 га (кадастровий номер 0723155100:01:001:1834), яка розташована в
смт. Любешів вул. Пушкіна, 15/1 для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В.02.01.
3. Громадянці Миколаюк Наталії Іванівні зареєструвати право власності на
земельну ділянку за кадастровим номером 0723155100:01:001:1834 площею 0,0722
га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
та споруд (присадибна ділянка), яка розташована в смт Любешів вул. Пушкіна, 15/1.
4. Зобов’язати гр. Миколаюк Наталію Іванівну:
4.1.Виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог
ст.91 Земельного кодексу України.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/19
смт Любешів
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Куприйчику Віктору Петровичу
Відповідно до Земельного кодексу України ст. ст. 12, 81, 90, 91,116, 118, 121,
122, 125,126 та розглянувши розроблену Любешівським районним виробничим
відділом Волинської регіональної філії Державного Підприємства “Центр
Державного Земельного Кадастру” технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Куприйчику Віктору
Петровичу площею 0.0877 га для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Шолохова, 36 в
смт. Любешів Любешівського району, Любешівська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:
1. 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 0,0877 га гр. Куприйчику
Віктору Петровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В 02.01 (кадастровий
номер 0723155100:01:001:1835), яка розташована в смт. Любешів вул. Шолохова, 36
Любешівського району Волинської області.
2. Передати у власність гр. Куприйчику Віктору Петровичу земельну ділянку
площею 0,0877 га (кадастровий номер 0723155100:01:001:1835), яка розташована в
смт. Любешів вул. Шолохова, 36 для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В.02.01.
3. Громадянину Куприйчику Віктору Петровичу зареєструвати право власності
на земельну ділянку за кадастровим номером 0723155100:01:001:1835 площею
0,0877 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд (присадибна ділянка), яка розташована в смт Любешів вул.
Шолохова, 36.
4. Зобов’язати гр. Куприйчика Віктора Петровича:
4.1.Виконувати
обов’язки
землевласника
відповідно
до
вимог
ст.91 Земельного кодексу України.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/20
смт Любешів
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Капець Вірі Миколаївні
Відповідно до Земельного кодексу України ст. ст. 12, 81, 90, 91,116, 118, 121,
122, 125,126 та розглянувши розроблену Любешівським районним виробничим
відділом Волинської регіональної філії Державного Підприємства “Центр
Державного Земельного Кадастру” технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Капець Вірі
Миколаївні площею 0.1160 га для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована в смт.
Любешів
вул. 17 Вересня, 23 Любешівського району, Любешівська
селищна рада

В И Р І Ш И Л А:
1. 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 0,1160 га гр. Капець Вірі
Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В 02.01 (кадастровий номер
0723155100:01:001:1839), яка розташована в смт. Любешів вул. 17 Вересня, 23
Любешівського району Волинської області.
2. Передати у власність гр. Капець Вірі Миколаївні земельну ділянку площею
0,1160 га (кадастровий номер 0723155100:01:001:1839), яка розташована в
смт. Любешів вул. 17 Вересня, 23 для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В.02.01.
3. Громадянці Капець Вірі Миколаївні зареєструвати право власності на
земельну ділянку за кадастровим номером 0723155100:01:001:1839 площею 0,1160
га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
та споруд (присадибна ділянка), яка розташована в смт Любешів вул. 17 Вересня,
23.
4. Зобов’язати гр. Капець Віру Миколаївну:
4.1.Виконувати
обов’язки
землевласника
відповідно
до
вимог
ст.91 Земельного кодексу України.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/21
смт Любешів
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Горщару Івану Авксентійовичу
Відповідно до Земельного кодексу України ст. ст. 12, 79-1, 81, 90, 91,116,
121, 122, 125,126 та розглянувши розроблену Любешівським районним
виробничим відділом Волинської регіональної філії Державного
Підприємства “Центр Державного Земельного Кадастру” технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно державного акта серія І-ВЛ
№ 002089 гр. Горщару Івану Авксентійовичу площею 0.2500 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), яка розташована в с. Заріка Любешівського
району Волинської області, Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити, розроблену Любешівським районним
виробничим
відділом Волинської регіональної філії Державного Підприємства “Центр
Державного Земельного Кадастру”, технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) згідно державного акта серія І-ВЛ № 002089 гр. Горщару Івану
Авксентійовичу площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) КВЦПЗ: В 02.01 (кадастровий номер 0723155100:02:001:0149), яка
розташована в с. Заріка Любешівського району Волинської області.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/22
смт Любешів
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Горщару Івану Авксентійовичу
Відповідно до Земельного кодексу України ст. ст. 12, 79-1, 81, 90, 91,116,
121, 122, 125,126 та розглянувши розроблену Любешівським районним
виробничим відділом Волинської регіональної філії Державного
Підприємства “Центр Державного Земельного Кадастру” технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно державного акта серія І-ВЛ
№ 002089 гр. Горщару Івану Авксентійовичу площею 0.1190 га для ведення
особистого селянського господарства - КВЦПЗ: А 01.03., яка розташована в
с. Заріка Любешівського району Волинської області, Любешівська селищна
рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити, розроблену Любешівським районним
виробничим
відділом Волинської регіональної філії Державного Підприємства “Центр
Державного Земельного Кадастру”, технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) згідно державного акта серія І-ВЛ № 002089 гр. Горщару Івану
Авксентійовичу площею 0.1190 га для ведення особистого селянського
господарства
КВЦПЗ:
А
01.03.
(кадастровий
номер
0723155100:02:001:0150), яка розташована в с. Заріка
Любешівського
району Волинської області.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/23
смт Любешів
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Горщару Івану Авксентійовичу
Відповідно до Земельного кодексу України ст. ст. 12, 79-1, 81, 90, 91,116,
121, 122, 125,126 та розглянувши розроблену Любешівським районним
виробничим відділом Волинської регіональної філії Державного
Підприємства “Центр Державного Земельного Кадастру” технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно державного акта серія І-ВЛ
№ 002089 гр. Горщару Івану Авксентійовичу площею 0.1290 га для ведення
особистого селянського господарства - КВЦПЗ: А 01.03., яка розташована в
с. Заріка Любешівського району Волинської області, Любешівська селищна
рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити, розроблену Любешівським районним
виробничим
відділом Волинської регіональної філії Державного Підприємства “Центр
Державного Земельного Кадастру”, технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) згідно державного акта серія І-ВЛ № 002089 гр. Горщару Івану
Авксентійовичу площею 0.1290 га для ведення особистого селянського
господарства
КВЦПЗ:
А
01.03.
(кадастровий
номер
0723155100:02:001:0151), яка розташована в с. Заріка
Любешівського
району Волинської області.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/24
смт Любешів
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Стефанюк Ганні Панасівні
Відповідно до Земельного кодексу України ст. ст. 12, 81, 90, 91,116, 118,
121,122,125,126 та розглянувши розроблену Любешівським районним виробничим
відділом Волинської регіональної філії Державного Підприємства “Центр
Державного Земельного Кадастру” технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Стефанюк Ганні
Панасівні площею 0,1576 га для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в смт Любешів вул. Березня, 8, Любешівського району Волинської
області, Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. 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) гр. Стефанюк Ганні Панасівні площею
0,1576 га для ведення особистого селянського господарства – КВЦПЗ: А 01.03.
(кадастровий номер 0723155100:01:001:1838), яка розташована в смт Любешів
вул. Березня, 8, Любешівського району Волинської області.
2. Передати у власність гр. Стефанюк Ганні Панасівні земельну ділянку
площею 0,1576 га (кадастровий номер 0723155100:01:001:1838), яка розташована в
смт Любешів вул. Березня, 8 Любешівського району Волинської області для ведення
особистого селянського господарства – КВЦПЗ: А 01.03.
3. Громадянці Стефанюк Ганні Панасівні зареєструвати право власності на
земельну ділянку за кадастровим номером 0723155100:01:001:1838 площею 0,1576
га для ведення особистого селянського господарства – КВЦПЗ: А 01.03. в смт
Любешів вул. Березня, 8 Любешівського району Волинської області.
4. Зобов’язати гр. Стефанюк Ганну Панасівну:
4.1.Виконувати
обов’язки
землевласника
відповідно
до
вимог
ст.91 Земельного кодексу України.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/25
смт Любешів
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо поділу та
об’єднання земельних ділянок
гр. Котіка Михайла Васильовича
Розглянувши розроблену Любешівським районним виробничим відділом
Волинської регіональної філії Державного Підприємства “Центр Державного
Земельного Кадастру” технічну документацію із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки К. № 0723155100:01:001:1146 гр. Котіка Михайла Васильовича
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В 02.01, яка розташована в смт Любешів
вул. Зарічна, 30, Любешівського району Волинської області та відповідно до ст. ст.
12, 81, 90, 91, 116, 121, 122,125,126 Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 56 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", Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити розроблену Любешівським районним виробничим відділом
Волинської регіональної філії Державного Підприємства “Центр Державного
Земельного Кадастру” технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки К. № 0723155100:01:001:1146 гр. Котіка Михайла Васильовича площею
0.0733 га (кадастровий номер 0723155100:01:001:1833) для
будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) - КВЦПЗ: В 02.01, яка розташована в смт Любешів вул. Зарічна, 30
Любешівського району Волинської області.
2. Громадянину Котіку Михайлу Васильовичу зареєструвати право власності
на земельну ділянку за кадастровим номером 0723155100:01:001:1833 площею
0,0733 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В 02.01., в смт Любешів вул.
Зарічна, 30 Любешівського району Волинської області.
3. Зобов’язати гр. Котіка Михайла Васильовича:
3.1.Виконувати
обов’язки
землевласника
відповідно
до
вимог
ст.91 Земельного кодексу України.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/26
смт Любешів
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо поділу та об’єднання
земельних ділянок
гр. Котіка Михайла Васильовича
Розглянувши розроблену Любешівським районним виробничим відділом
Волинської регіональної філії Державного Підприємства “Центр Державного
Земельного Кадастру” технічну документацію із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки К. № 0723155100:01:001:1146 гр. Котіка Михайла Васильовича
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В 02.01, яка розташована в смт Любешів
вул. Зарічна, 30, Любешівського району Волинської області та відповідно до
ст. ст. 12, 81, 90, 91, 116, 121, 122,125,126 Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 56
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", Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити розроблену Любешівським районним виробничим відділом
Волинської регіональної філії Державного Підприємства “Центр Державного
Земельного Кадастру” технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки К. № 0723155100:01:001:1146 гр. Котіка Михайла Васильовича площею
0.0767 га (кадастровий номер 0723155100:01:001:1832) для
будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) - КВЦПЗ: В 02.01, яка розташована в смт Любешів вул. Зарічна, 30
Любешівського району Волинської області.
2. Громадянину Котіку Михайлу Васильовичу зареєструвати право власності
на земельну ділянку за кадастровим номером 0723155100:01:001:1832 площею
0,0767 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В 02.01., в смт Любешів вул.
Шевченка,35 Любешівського району Волинської області.
3. Зобов’язати гр. Котіка Михайла Васильовича:
3.1.Виконувати
обов’язки
землевласника
відповідно
до
вимог
ст.91 Земельного кодексу України.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 30.03.2016 р. № 6/ 27
смт Любешів
Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки
в смт. Любешів вул. Січових Стрільців, 5/а

Розглянувши заяву гр. Котика Олексія Степановича про надання
дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою
подальшого викупу земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку та магазину меблі 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", Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл гр. Котику Олексію Степановичу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою подальшого викупу
земельної ділянки кадастровий № 0723155100:01:001:0421 площею 0,0698 га
для будівництва та обслуговування житлового будинку та магазину меблі, яка
знаходиться в смт Любешів вул. Січових Стрільців, 5/а Любешівської селищної
ради Любешівського району Волинської області.
2. Розроблений звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки
подати на розгляд та затвердження у встановленому порядку.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/ 28
смт Любешів
Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки
в смт. Любешів вул. Магістральна, 1А
Розглянувши заяву гр. Швайка Андрія Михайловича про надання
дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою
подальшого викупу земельної ділянки для обслуговування незавершеного
будівництвом об’єкта «Любешівський молокозавод» 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", Любешівська
селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл гр. Швайку Андрію Михайловичу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою подальшого викупу
земельної ділянки кадастровий № 0723155100:01:001:1836 площею 2.0585 га
для обслуговування незавершеного будівництвом об’єкта «Любешівський
молокозавод», яка знаходиться в смт Любешів вул. Магістральна, 1А
Любешівської селищної ради Любешівського району Волинської області.
2. Розроблений звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки
подати на розгляд та затвердження у встановленому порядку.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/ 29
смт Любешів
Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельних ділянок
Любешівській райспоживспілці.
Розглянувши клопотання Правління Любешівської райспоживспілки про
надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
з метою подальшого викупу для обслуговування адмінприміщення площею
0,0698 га, яка розташована в смт.Любешв вул.Червоноармійська,12.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", Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
Відмовити Правлінню Любешівської райспоживспілки у видачі дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою
подальшого викупу для обслуговування адмінприміщення площею 0,0698
га кадастровий № 0723155100:01:001:0421, яка розташована в смт
Любешів
вул. Червоноармійська ,12 Любешівського району
Волинської області;
1. для обслуговування
магазину «Універмаг»
площею 0.1352 га
кадастровий № 0723155100:01:001:1523, яка розташована в смт Любешів
вул. Незалежності, 47 Любешівського району Волинської області;
2. для обслуговування магазину «Сучасне домашнє господарство» (Меблі)
площею 0.1352 га кадастровий № 0723155100:01:001:1523, яка
розташована в смт Любешів вул. Маяковського, 18А Любешівського
району Волинської області;
2. Розроблені звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок подати
на розгляд та затвердження у встановленому порядку.
1.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 30.03.2016 р. № 6/ 30
смт Любешів
Про розірвання договору оренди
земельної ділянки та передачу її
у приватну власність
гр. Сінчуку Юрію Івановичу
Розглянувши заяву гр. Сінчука Юрія Івановича, жителя с. Бихів
вул. Незалежності, 105, та у відповідності до 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 Любешівської селищної ради, Любешівська селищна
рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Розірвати договір оренди землі від 09.09.2015 року з громадянином
Сінчуком Юрієм Івановичем на земельну ділянку в смт. Любешів вул. Герої
Небесної Сотні, 14 Любешівського району за взаємною згодою сторін.
2. Передати у приватну власність гр. Сінчуку Юрію Івановичу земельну
ділянку площею 0,1465 га (кад. № 0723155100:01:001:1774), яка розташована
в смт. Любешів вул. Героїв Небесної Сотні, 14 для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В.02.01.
3. Громадянину Сінчуку Юрію Івановичу зареєструвати право власності
на дану земельну ділянку.
4. Зобов’язати гр. Сінчука Юрія Івановича:
4.1.Виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог ст.91
Земельного кодексу України.

Селищний голова

В.Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 30.03.2016 р. № 6/ 31
смт Любешів
Про розірвання договору оренди
земельної ділянки та передачу її
у приватну власність
гр. Оніщуку Сергію Володимировичу
Розглянувши заяву гр. Оніщука Сергія Володимировича, жителя смт
Любешів вул. Т. Костюшко, 23,
та у відповідності до 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 Любешівської селищної
ради, Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Розірвати договір оренди землі від 16.09.2015 року з гр. Оніщуком
Сергієм Володимировичем на земельну ділянку в смт. Любешів вул. Герої
Небесної Сотні, 16 Любешівського району за взаємною згодою сторін.
2. Передати у приватну власність гр. Оніщуку Сергію Володимировичу
земельну ділянку площею 0,1468 га (кад. № 0723155100:01:001:1771), яка
розташована в смт. Любешів вул. Героїв Небесної Сотні, 16 для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
( присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В.02.01.
3. Громадянину Оніщуку Сергію Володимировичу зареєструвати право
власності на дану земельну ділянку.
4. Зобов’язати гр. Оніщука Сергія Володимировича:
4.1.Виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог ст.91
Земельного кодексу України.

Селищний голова

В.Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 30.03.2016 р. № 6/32
смт Любешів
Про розірвання договору оренди
земельної ділянки та передачу її
у приватну власність
гр. Федчуку Олександру Сергійовичу
Розглянувши заяву гр. Федчука Олександра Сергійовича, жителя
смт Любешів вул. Березня, 16, та у відповідності до 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 Любешівської селищної ради, Любешівська селищна
рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Розірвати договір оренди землі від 26.08.2015 року з гр. Федчуком
Олександром Сергійовичем на земельну ділянку в смт. Любешів вул. Герої
Небесної Сотні, 19 Любешівського району за взаємною згодою сторін.
2. Передати у приватну власність гр. Федчуку Олександру Сергійовичу
земельну ділянку площею 0,1384 га (кад. № 0723155100:01:001:1735), яка
розташована в смт. Любешів вул. Героїв Небесної Сотні, 19 для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
( присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В.02.01.
3. Громадянину Федчуку Олександру Сергійовичу зареєструвати право
власності на дану земельну ділянку.
4. Зобов’язати гр. Федчука Олександра Сергійовича:
4.1.Виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог ст.91
Земельного кодексу України.

Селищний голова

В.Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 30.03.2016 р. № 6/33
смт Любешів
Про розірвання договору оренди
земельної ділянки та передачу її
у приватну власність
гр. Симоновичу Анатолію Миколайовичу
Розглянувши заяву гр. Симоновича Анатолія Миколайовича, жителя
с. Мукошин вул. Суворова, 18, та у відповідності до 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 Любешівської селищної ради, Любешівська селищна
рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Розірвати договір оренди землі від 19.08.2015 року з гр. Симоновичем
Анатолієм Миколайовичем на земельну ділянку в смт. Любешів вул. Герої
Небесної Сотні, 15 Любешівського району за взаємною згодою сторін.
2. Передати у приватну власність гр. Симоновичу Анатолію
Миколайовичу земельну ділянку площею 0,1384 га (кадастровий номер
0723155100:01:001:1736), яка розташована в смт. Любешів вул. Героїв
Небесної Сотні, 15 для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В.02.01.
3. Громадянину Симоновичу Анатолію Миколайовичу зареєструвати
право власності на дану земельну ділянку.
4. Зобов’язати гр. Симоновича Анатолія Миколайовича:
4.1.Виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог ст.91
Земельного кодексу України.

Селищний голова

В.Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 30.03.2016 р. № 6/34
смт Любешів
Про розірвання договору оренди
земельної ділянки та передачу її
у приватну власність
гр. Дмитруку Євгенію Анатолійовичу
Розглянувши заяву гр. Дмитрука Євгенія Анатолійовича, жителя
смт Любешів вул. Шевченка, 12 кв. 1, та у відповідності до 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 Любешівської селищної
ради, Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Розірвати договір оренди землі від 04.01.2016 року з гр. Дмитруком
Євгенієм Анатолійовичем на земельну ділянку в смт. Любешів вул. Герої
Небесної Сотні, 8 Любешівського району за взаємною згодою сторін.
2. Передати у приватну власність гр. Дмитруку Євгенію Анатолійовичу
земельну ділянку площею 0,1384 га (кад. № 0723155100:01:001:1709), яка
розташована в смт. Любешів вул. Героїв Небесної Сотні, 8 для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
( присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В.02.01.
3. Громадянину Дмитруку Євгенію Анатолійовичу зареєструвати право
власності на дану земельну ділянку.
4. Зобов’язати гр. Дмитрука Євгенія Анатолійовича:
4.1.Виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог ст.91
Земельного кодексу України.

Селищний голова

В.Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 30.03.2016 р. № 6/35
смт Любешів
Про розірвання договору оренди
земельної ділянки та передачу її
у приватну власність
гр. Димковичу Івану Віталійовичу
Розглянувши заяву гр. Димковича Івана Віталійовича, жителя
с. Залізниця вул. Золотаренка, 36, та у відповідності до 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 Любешівської селищної
ради, Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Розірвати договір оренди землі від 04.01.2016 року з гр. Димковичем
Іваном Віталійовичем на земельну ділянку в смт. Любешів вул. Герої Небесної
Сотні, 13 Любешівського району за взаємною згодою сторін.
2. Передати у приватну власність гр. Димковичу Івану Віталійовичу
земельну ділянку площею 0,1384 га (кад. № 0723155100:01:001:1740), яка
розташована в смт. Любешів вул. Героїв Небесної Сотні, 13 для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
( присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В.02.01.
3. Громадянину Димковичу Івану Віталійовичу зареєструвати право
власності на дану земельну ділянку.
4. Зобов’язати гр. Димковича Івана Віталійовича:
4.1.Виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог ст.91
Земельного кодексу України.

Селищний голова

В.Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 30.03.2016 р. № 6/ 36
смт Любешів
Про розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
у постійне користування
для обслуговування квартальної котельні
Відділу освіти Любешіввської райдержадміністрації

Розглянувши
клопотання
Відділу
освіти
Любешівської
райдержадміністрації про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для
обслуговування квартальної котельні та у відповідності до ст.ст. 12, 38-40,
65,66, 79, 79-1, 93, 95, 96, 116, 118, 121- 126, 186, 186-1 Земельного кодексу
України, ст.ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України
«Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про оренду землі», п.
34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Любешівська селищна рада
ВИРІШИ ЛА:
1. Надати дозвіл Відділу освіти Любешівської райдержадміністрації
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у
постійне користування для обслуговування квартальної котельні – КВЦПЗ:
J 11.03., площею 0.9838 га в смт Любешів, вул. Червоноармійська, 55 за
рахунок земель Любешівської селищної ради не наданих у власність та
користування.
2. Проект відведення земельної ділянки подати для розгляду та
затвердження у встановленому порядку.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 30.03.2016 р. № 6/ 37
смт Любешів
Про розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
в оренду терміном на 25 років
для обслуговування виробничої бази
гр. Михайлюку Григорію Олесійовичу

Розглянувши заяву гр. Михайлюка Григорія Олексійовича про надання
дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду для обслуговування виробничої бази та у відповідності до
ст.ст. 12, 38-40, 79, 79-1, 93, 95, 96, 116, 118, 121- 126, 186, 186-1 Земельного
кодексу України, ст.ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону
України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про оренду
землі», п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", Любешівська селищна рада
ВИРІШИ ЛА:
1. Надати дозвіл гр. Михайлюку Григорію Олексійовичу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном
на 25 років для обслуговування виробничої бази – КВЦПЗ: J 11.03.,
орієнтовною площею 1.0000 га в смт Любешів, вул. Лісна, 1 за рахунок
земель Любешівської селищної ради не наданих у власність та користування.
2. Проект відведення земельної ділянки подати для розгляду та
затвердження у встановленому порядку.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/ 38
смт Любешів
Про внесення змін у рішення № 35/28
та розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
для будівництва і обслуговування
житлового
будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)
гр. Пасевичу Віктору Павловичу

Розглянувши заяву гр. Пасевича Віктора Павловича про внесення змін у
рішення №35/28 від 03.10.2014 року та про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) та у відповідності до ст.ст. 12, 38-40, 79-81, 90,
91, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
ст.ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про
Державний земельний кадастр», п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", Любешівська селищна
рада
ВИРІШИ ЛА:
1. Внести зміни у рішення Любешівської селищної ради № 35/28 від
03.10.2014 року і викласти в такій формі:
«Надати дозвіл гр. Пасевичу Віктору Павловичу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) – КВЦПЗ: В 02.01., площею 0,1384 га в смт Любешів
вул. Героїв Небесної Сотні, 27 за рахунок сільськогосподарських земель
Любешівської селищної ради не наданих у власність та користування.
2. Проект відведення земельної ділянки подати для розгляду та
затвердження у встановленому порядку.
Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/ 39
смт Любешів
Про внесення змін у рішення № 35/28
та розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
для будівництва і обслуговування
житлового
будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)
гр. Бубайлу Андрію Петровичу

Розглянувши заяву гр. Бубайла Андрія Петровича про внесення змін у
рішення №35/28 від 03.10.2014 року та про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) та у відповідності до ст.ст. 12, 38-40, 79-81, 90,
91, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
ст.ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про
Державний земельний кадастр», п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", Любешівська селищна
рада
ВИРІШИ ЛА:
1. Внести зміни у рішення Любешівської селищної ради № 35/28 від
03.10.2014 року і викласти в такій формі:
«Надати дозвіл гр. Бубайлу Андрію Петровичу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) – КВЦПЗ: В 02.01., площею 0,1489 га в смт Любешів
вул. Андрія Первозванного, 4 за рахунок сільськогосподарських земель
Любешівської селищної ради не наданих у власність та користування.
2. Проект відведення земельної ділянки подати для розгляду та
затвердження у встановленому порядку.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/ 40
смт Любешів
Про розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
для будівництва і обслуговування
житлового
будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)
гр. Кравченку Максиму Олеговичу

Розглянувши заяву гр. Кравченка Максима Олеговича 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) та у відповідності до
ст.ст. 12, 38-40, 79, 79-1, 93, 95, 96, 116, 118, 121- 126, 186, 186-1 Земельного
кодексу України, ст.ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону
України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про оренду
землі», п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", Любешівська селищна рада
ВИРІШИ ЛА:
1. Надати дозвіл гр. Кравченку Максиму Олеговичу 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 0,25
га в с. Рудка, вул. Соборності, 13 за рахунок сільськогосподарських земель
Любешівської селищної ради не наданих у власність та користування.
2. Проект відведення земельної ділянки подати для розгляду та
затвердження у встановленому порядку.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 30.03.2016 р. № 6/41
смт Любешів
Про розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
для будівництва і обслуговування
житлового
будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)
гр. Сверчков у Сергію Олександровичу

Розглянувши заяву гр. Сверчкова Сергія Олександровича 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) та у відповідності до
ст.ст. 12, 38-40, 79, 79-1, 93, 95, 96, 116, 118, 121- 126, 186, 186-1 Земельного
кодексу України, ст.ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону
України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про оренду
землі», п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", Любешівська селищна рада
ВИРІШИ ЛА:
1. Надати дозвіл гр. Сверчкову Сергію Олександровичу 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 0,21
га в с. Рудка, вул. Соборності, 14 за рахунок сільськогосподарських земель
Любешівської селищної ради не наданих у власність та користування.
2. Проект відведення земельної ділянки подати для розгляду та
затвердження у встановленому порядку.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/42
смт Любешів
Про розгляд заяв громадян про
надання земельних ділянок у власність
для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і
споруд будівництво житлових будинків
(присадибна ділянка) в смт. Любешів
Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) в смт. Любешів, керуючись ст.ст. 12, 3840,79,79-1, 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», Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. В зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок, передбачених
Генеральним планом смт. Любешів, плану зонування і детального плану
території для
будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт Любешів
відмовити громадянам згідно з додатком № 1.
2. Після розроблення детальних планів територій розташування
індивідуальної житлової забудови, заяви цих громадян будуть винесені
повторно на розгляд сесій селищної ради.

Селищний голова

В. Корець

Додаток 1
до рішення селищної ради
№ 6/42 від 30.03.2016 р.

СПИСОК
Громадян – учасників АТО, яким було відмовлено у наданні земельних ділянок для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
№
п/п

Прізвище, імя по-батькові

1

Чубейко Володимир Іванович

2

Пасевич Григорій Миколайович

3

Крат Василь Васильович

4

Корець Руслан Іванович

5

Чижик Володимир Володимирович

Селищний голова

Місце проживання
(вулиця, провулок)
смт Любешів
вул. Бондаренка, 58
с. Любешівська Воля
вул. Поштова, 13
с. Березичі
вул. Радянська, 7
смт Любешів
вул. Пушкіна, 41/1
с. Дольськ
пров. Молодіжний, 1

Соціальний стан, пільги
учасник бойових дій,
посвідчення УБД № 139225
учасник бойових дій,
посвідчення УБД № 018539
учасник бойових дій,
посвідчення УБД № 157866
учасник бойових дій,
посвідчення УБД № 158201
учасник бойових дій,
посвідчення УБД № 158110

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/43
смт Любешів
Про розгляд заяв громадян про
надання земельних ділянок в оренду
для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і
споруд будівництво житлових будинків
(присадибна ділянка) в смт. Любешів
Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) в смт. Любешів, керуючись ст.ст. 12, 3840,79,79-1, 93,95,96, 116, 118, 122-126 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1
ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. В зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок, передбачених
Генеральним планом смт. Любешів, плану зонування і детального плану
території для
будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт Любешів
відмовити громадянам згідно з додатком № 1.
2. Після розроблення детальних планів територій розташування
індивідуальної житлової забудови, заяви цих громадян будуть винесені
повторно на розгляд сесій селищної ради.

Селищний голова

В.Корець

Додаток 1
до рішення селищної ради
№ 6/43 від 30.03.2016 р.

СПИСОК
Громадян, яким було відмовлено у наданні земельних ділянок для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
№
п/п

Прізвище, ім»я по батькові

1

Кравчук Андрій Володимирович

2

Кравчук Сергій Володимирович

3

Корець Ніна Іларіонівна

4

Шукалович Юрій Віталійович

5

Мокич Анатолій Михайлович

6

Фрідріх Вікторія Вікторіївна

7

Шукалович Людмила Іванівна

Селищний голова

Місце проживання
(вулиця, провулок)
смт Любешів
вул. Б. Хмельницького,21
смт Любешів
вул. Б. Хмельницького,21
смт Любешів
вул. Колгоспна, 24
смт Любешів
вул. Шуміка, 30
смт Любешів
вул. Б. Хмельницького, 29
смт Любешів
вул. Червоноармійська, 53/4
смт Любешів
вул. Пушкіна, 27/30

Соціальний стан,
пільги

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/44
смт Любешів
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
та надання безоплатно у власність
гр. Чернову Олександру Вікторовичу
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду гр. Чернову Олександру Вікторовичу, керуючись ст.ст. 12, 38- 40, 7981, 90-91 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
ст.ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про
Державний земельний кадастр», п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природ-ного середовища Любешівської селищної ради,
Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду гр. Чернову Олександру Вікторовичу для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) –
КВЦПЗ: В 02.01. (кад. № 0723155100:05:001:0121) площею 0,2094 га в с. Рудка
по вул. Лесі Українки, 14 із земель Любешівської селищної ради не наданих у
власність та не наданих у користування.
2. Передати у власність гр. Чернову Олександру Вікторовичу земельну
ділянку за кадастровим номером 0723155100:05:001:0121 загальною площею
0.2094 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)- КВЦПЗ: В 02.01. , яка
розташована в с. Рудка вул. Лесі Українки, 14
3. Громадянину Чернову Олександру Вікторовичу зареєструвати право
власності на дану земельну ділянку.
4. Зобов’язати гр. Чернова Олександра Вікторовича:
4.1. Виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог ст.91
Земельного кодексу України.
4.2. До використання земельної ділянки за її цільовим призначенням
приступити після державної реєстрації прав на землю.
Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/45
смт Любешів
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
та надання безоплатно у власність
гр. Яковчуку Анатолію Степановичу
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Яковчуку Анатолію Степановичу, керуючись ст.ст. 12, 38- 40,
79- 81, 90-91 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186, 186-1 Земельного кодексу
України, ст.ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про
Державний земельний кадастр», п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища Любешівської селищної ради,
Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Яковчуку Анатолію Степановичу для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка)
– КВЦПЗ: В 02.01. (кад. № 0723155100:01:001:1794)
площею 0,1443 га в
смт Любешів по вул. Героїв Небесної Сотні, 20
із земель Любешівської селищної ради не наданих у власність та не наданих у
користування.
2. Передати у власність гр. Яковчуку Анатолію Степановичу земельну
ділянку за кадастровим номером 0723155100:01:001:1794 загальною площею
0.1443 га
для
будівництва і обслуговування житлового
будинку,
господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)- КВЦПЗ: В 02.01. , яка
розташована в смт. Любешів вул. Героїв Небесної Сотні, 20.
3. Громадянину Яковчуку Анатолію Степановичу зареєструвати право
власності на дану земельну ділянку.
4. Зобов’язати гр. Яковчука Анатолія Степановича:
4.1. Виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог ст.91
Земельного кодексу України.
4.2. До використання земельної ділянки за її цільовим призначенням
приступити після державної реєстрації прав на землю.
Селищний голова
В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/46
смт Любешів
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної
ділянки та надання в оренду на період
будівництва одного з об’єктів
гр. Поліщуку Олегу Тимуровичу
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Поліщуку Олегу Тимуровичу, керуючись ст.ст. 12, 38-40, 7981,93, 95-96, 116, 118, 121-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України ,
ст.ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про
Деравний земельний кадастр», Закону України «Про оренду землі», п. 34 ч.1
ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
Любешівської селищної ради, Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Поліщуку Олегу Тимуровичу для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) –
КВЦПЗ: В 02.01. (кад. № 0723155100:05:001:0115) площею 0,2282 га в с. Рудка
по вул. Шевченка, 2 із земель Любешівської селищної ради не наданих у
власність та не наданих у користування.
2. Згідно заяви гр. Поліщука Олега Тимуровича № Ф-89 від 11.03.2013
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.
2.1. Встановити орендну плату у розмірі 3% (три відсотки) на рік згідно з
нормативною грошовою оцінкою земель.
2.2. Громадянину Поліщуку Олегу Тимуровичу після реєстрації права
власності за Любешівською селищною радою земельної ділянки заключити та
зареєструвати договір оренди на дану земельну ділянку.
3. Зобов’язати гр. Поліщука Олега Тимуровича:
3.1.Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст.96
Земельного кодексу України.
Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/47
смт Любешів
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної
ділянки та надання в оренду на період
будівництва одного з об’єктів
гр. Поліщуку Олександру Тимуровичу
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Поліщуку Олександру Тимуровичу, керуючись ст.ст. 12, 38-40,
79-81,93, 95-96, 116, 118, 121-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України ,
ст.ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про
Деравний земельний кадастр», Закону України «Про оренду землі», п. 34 ч.1
ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
Любешівської селищної ради, Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Поліщуку Олександру Тимуровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) – КВЦПЗ: В 02.01. (кад. № 0723155100:05:001:0116) площею 0,2342 га
в с. Рудка по вул. Шевченка, 4 із земель Любешівської селищної ради не
наданих у власність та не наданих у користування.
2. Згідно заяви гр. Поліщука Олександра Тимуровича
№ Ф-89 від
11.03.2013 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.
2.1. Встановити орендну плату у розмірі 3% (три відсотки) на рік згідно з
нормативною грошовою оцінкою земель.
2.2. Громадянину Поліщуку Олександру Тимуровичу після реєстрації
права власності за Любешівською селищною радою земельної ділянки
заключити та зареєструвати договір оренди на дану земельну ділянку.
3. Зобов’язати гр. Поліщука Олександра Тимуровича:
3.1.Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст.96
Земельного кодексу України.
Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/48
смт Любешів
Про надання дозволу на розробку
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для обслуговування кафе-бару «Рута»
ОПГХ Любешівської райспоживспілки
Розглянувши клопотання Обєднання підприємств громадського
харчування Любешівської райспоживспілки про надання дозволу на розробку
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування кафе-бару
«Рута» та у відповідності до ст. 12, 116, 122, 123 Земельного кодексу України,
ст.ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про
Деравний земельний кадастр», Закону України «Про оренду землі», п. 34 ч.1
ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" , враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
Любешівської селищної ради, Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Дати дозвіл Обєднання підприємств громадського харчування
Любешівської райспоживспілки про надання дозволу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0489 га для обслуговування кафебару «Рута» – КВЦПЗ: В 03.08. в смт Любешів вул. Незалежності, 56 за
рахунок земель Любешівської селищної ради.
2. Розроблену технічну документацію подати на розгляд та
затвердження у встановленому порядку.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/49
смт Любешів
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
в постійне користування Любешівському
дошкільному навчальному закладу №1
Відповідно до Земельного кодексу України ст. ст. 12, 81, 90, 91,116, 118, 121, 122,
125,126 та розглянувши розроблену Любешівським районним виробничим відділом
Волинської регіональної філії Державного Підприємства “Центр Державного Земельного
Кадастру” технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) в постійне користування Любешівському дошкільному
навчальному закладу №1 площею 0.2864 га (для обслуговування приміщень дошкільного
навчального закладу №1 «Малятко») для будівництва і обслуговування будівель закладів
освіти – КВЦПЗ: В.03.02. в смт. Любешів вул. Незалежності, 46 Любешівського району,
Любешівська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:
1. 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) в постійне користування Любешівському дошкільному
навчальному закладу №1 площею 0.2864 га (для обслуговування приміщень дошкільного
навчального закладу №1 «Малятко») для будівництва і обслуговування будівель закладів
освіти – КВЦПЗ: В.03.02. (кадастровий номер 0723155100:01:001:1818), яка розташована
в смт. Любешів вул. Незалежності, 46 Любешівського району Волинської області.
2. Передати в постійне користування Любешівському дошкільному навчальному
закладу №1 земельну ділянку площею 0,2864 га (кадастровий номер
0723155100:01:001:1818), яка розташована в смт. Любешів вул. Незалежності, 46 (для
обслуговування приміщень дошкільного навчального закладу №1 «Малятко») для
будівництва і обслуговування будівель закладів освіти – КВЦПЗ: В.03.02.
3. Любешівському дошкільному навчальному закладу №1 зареєструвати право
постійного користування
на
земельну ділянку за кадастровим номером
0723155100:01:001:1818 площею 0,2864 га для обслуговування приміщень дошкільного
навчального закладу №1 «Малятко») для будівництва і обслуговування будівель закладів
освіти – КВЦПЗ: В.03.02., яка розташована в смт Любешів вул. Незалежності, 46
Любешівського району Волинської області.
4. Зобов’язати Любешівський дошкільний навчальний заклад №1:
4.1.Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст.96
Земельного кодексу України.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/50
смт Любешів
Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки
Любешівській райспоживспілці
Розглянувши клопотання Любешівської РСС про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою подальшого викупу для
обслуговування земельної ділянки, розташованої за адресою вул.Незалежності 47,
смт.Любешів, керуючись ст.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»,
Любешівська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:
Відмовити правлінню Любешівської райспоживспілки в наданні дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою подальшого викупу
для обслуговування магазину «Універмаг» площею 0,1385 га, кадастровий номер
0723155100:01:001:0171, розташованої за адресою вул.Незалежності 47, смт.Любешів, у
зв’язку з неподанням останніми до клопотання документів, передбачених ч.2 ст.128
Земельного кодексу України.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/51
смт Любешів
Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки
Любешівській райспоживспілці
Розглянувши клопотання Любешівської РСС про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою подальшого викупу для
обслуговування земельної ділянки, розташованої за адресою вул.Маяковського 15А,
смт.Любешів, керуючись ст.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»,
Любешівська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:
Відмовити правлінню Любешівської райспоживспілки в наданні дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою подальшого викупу
для обслуговування магазину «Сучасне домашнє господарство» (Меблі) площею 0,2438
га, кадастровий номер 0723155100:01:001:0172, розташованої за адресою
вул.Маяковського 15А, смт.Любешів, у зв’язку з неподанням останніми до клопотання
документів, передбачених ч.2 ст.128 Земельного кодексу України.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/52
смт Любешів
Про розгляд заяви Михалик Г.В. з приводу
надання дозволу на розміщення малої
архітектурної форми

Відповідно до ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.ст. 16, 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.10
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст.124 Земельного кодексу
України, розглянувши звернення Михалик Г.В. про надання дозволу на розміщення
малої архітектурної форми по вул. Брестська у смт.Любешів (навпроти
розважального закладу «Бермуди») для здійснення торговельної діяльності площею
30 м2 , Любешівська селищна рада

ВИРІШИ ЛА:

Відмовити Михалик Г.В. у наданні дозволу на розміщення малої
архітектурної форми по вул. Брестська у смт.Любешів (навпроти
розважального закладу «Бермуди») у зв’язку з тим, що містобудівною
документацією селища за вищевказаною адресою не передбачені місця для
встановлення малих архітектурних споруд для здійснення торговельної
діяльності.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/53
смт Любешів
Про розгляд заяви Петрішена О.А. з приводу
надання дозволу на розміщення малої
архітектурної форми
Відповідно до ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст.ст. 16, 28 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності», ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,
ст.124 Земельного кодексу України, розглянувши звернення Петрішена О.А.
про надання дозволу на розміщення малої архітектурної форми по вул.
Брестська у смт.Любешів (навпроти розважального закладу «Бермуди») для
здійснення торговельної діяльності площею 30 м2 , Любешівська селищна
рада
ВИРІШИ ЛА:

Відмовити Петрішену О.А. у наданні дозволу на розміщення малої
архітектурної форми по вул. Брестська у смт.Любешів (навпроти
розважального закладу «Бермуди») у зв’язку з тим, що містобудівною
документацією селища за вищевказаною адресою не передбачені місця для
встановлення малих архітектурних споруд для здійснення торговельної
діяльності.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/54
смт Любешів
Про розгляд заяви Пасевич Т.П. з приводу
надання дозволу на розміщення малої
архітектурної форми
Відповідно до ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст.ст. 16, 28 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності», ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,
ст.124 Земельного кодексу України, розглянувши звернення Пасевич Т.П. про
надання дозволу на розміщення малої архітектурної форми по вул. Брестська
у смт.Любешів (навпроти розважального закладу «Бермуди») для здійснення
торговельної діяльності площею 30 м2 , Любешівська селищна рада
ВИРІШИ ЛА:

Відмовити Пасевич Т.П. у наданні дозволу на розміщення малої
архітектурної форми по вул. Брестська у смт.Любешів (навпроти
розважального закладу «Бермуди») у зв’язку з тим, що містобудівною
документацією селища за вищевказаною адресою не передбачені місця для
встановлення малих архітектурних споруд для здійснення торговельної
діяльності.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/55
смт Любешів
Про встановлення лімітів
споживання енергоносіїв у
натуральних показниках на 2016 рік
Відповідно до ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
бюджету та фінансів, соціально-економічного і культурного розвитку селищної
ради, Любешівська селищна рада

ВИРІШИ ЛА:

1. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних
показниках на 2016 рік, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного
бухгалтера виконкому селищної ради Т. Поліщук.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/56
смт Любешів
Про розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
в постійне користування для добування піску
для потреб територіальної громади

Розглянувши клопотання комунального підприємства «Любешів - Комфорт Сервіс» про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в постійне користування для добування піску для потреб
Любешівської територіальної громади та у відповідності до ст.ст. 12, 83, 92,122, 123,
125, 126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 23 Закону України «Про
надра», ст.ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про
Державний земельний кадастр», п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", Любешівська селищна рада

ВИРІШИ ЛА:
1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Любешів-КомфортСервіс»
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки постійне користування для добування піску – КВЦПЗ: J 11.03., для
потреб Любешівської територіальної громади орієнтовною площею 4.500 га
в
смт Любешів вул. Лісна, 1а (територія колишнього льонозаводу)
за рахунок земель Любешівської селищної ради не наданих у власність та
користування.
2. Проект відведення земельної ділянки подати для розгляду та
затвердження у встановленому порядку.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30.03.2016 р. № 6/57
смт Любешів
Про передачу водопроводу по вулиці Чкалова
Та димової труби паливної адміністративного будинку
Любешівської селищної ради
Відповідно до п.31 ч. 1 ст. 26, п.9 ст.60 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, Любешівська селищна рада

ВИРІШИ ЛА:
1. Передати безоплатно станом на 30.03.2016 року з комунальної
власності селищної ради у власність комунального підприємства
«Любешів-Комфорт-Сервіс», а саме:
- водопровід по вул. Чкалова смт.Любешів Любешівського
району Волинської області;
- димову
трубу
паливну
адміністративного
будинку
Любешівської селищної ради за адресою смт.Любешів
Любешівського району Волинської області.
2. Затвердити персональний склад комісії по передачі основних
засобів з комунальної власності селищної ради в експлуатацію
комунального підприємства «Любешів-Комфорт-Сервіс»
Божко Людмила Степанівна – заступник селищного голови з
питань діяльності виконавчого комітету селищної ради;
Комзюк Наталія Никодимівна – керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету селищної ради;
Поліщук Тетяна Іванівна – головний бухгалтер виконкому
селищної ради;
Клямар Галина Петрівна – спеціаліст ІІ категорії виконкому
селищної ради;

Котик Тетяна Степанівна - спеціаліст І категорії виконкому
селищної ради;
Фальчик Сергій Іванович – заступник директора комунального
підприємства «Любешів-Комфорт-Сервіс»;
Оласюк Марія Григорівна – начальник відділу продажу
комунального підприємства «Любешів-Комфорт-Сервіс»;
Горщар Любов Василівна – головний бухгалтер КП «ЛюбешівКомфорт-Сервіс».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з
питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного
розвитку селищної ради ( Горщар Л.В.)

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

30.03.2016 р. №6/58
смт Любешів
Про затвердження схеми
розміщення тимчасової споруди
в смт.Любешів вул. Незалежності
Відповідно до пункту 42 статті 26, статті 31 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року №244 «Про
затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності», з метою упорядкування розміщення тимчасових
споруд та малих архітектурних форм, враховуючи рекомендації постійної
комісії з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного і культурного
розвитку селищної ради , Любешівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити схему розміщення тимчасової споруди для провадження
підприємницької діяльності в смт.Любешів вул. Незалежності, що додається .
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря
селищної ради Г.Тропець.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

30.03.2016 № 6/59
смт Любешів
Про передачу брухту чорних
металів
Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», згідно Закону України «Про передачу
об’єктів права державної та комунальної власності», рішення сесії селищної
ради №2/5 від 27.11.2015 року «Про передачу дошкільних навчальних закладів
селища у спільну власність територіальних громад сіл, селища
Любешівського району», у зв’язку з проведенням реконструкції котельні
дошкільного навчального закладу №2 та відповідно до декларації про
готовність до експлуатації даного об’єкта, на підставі розпорядження №39 від
27.11.2015 року проведено огляд котла на твердому паливі та ніпелів ,які під
час проведення реконструкції вилучено ,як непридатних до подальшої
експлуатації, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету
та фінансів, соціально-економічного і культурного розвитку селищної ради,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати безоплатно з комунальної власності Любешівської
селищної ради у власність відділу освіти Любешівської райдержадміністрації
:
- брухт чорних металів в кількості -1485кг.
2. Затвердити персональний склад комісії по передачі брухту чорних
металів з комунальної власності селищної ради у власність відділу освіти
Любешівської райдержадміністрації :
Божко Людмила Степанівна – заступник селищного голови з питань
діяльності виконавчого комітету селищної ради;
Комзюк
Наталія
Никодимівна-керуюча
справами
(секретар)виконавчого комітету селищної ради;
Поліщук Тетяна Іванівна - головний бухгалтер виконкому селищної
ради;
Клямар Галина Петрівна – спеціаліст ІІ категорії виконкому селищної
ради;

Котик Тетяна Степанівна - спеціаліст І категорії виконкому селищної
ради;
Симонович Валентина Петрівна-завідувач дошкільного навчального
закладу №2;
Чернюк
Олена
Миколаївнабухгалтер
відділу
освіти
райдержадміністрації;
Ланевич Сидор Антонович- завгосп дошкільного навчального закладу
№2.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань
бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку
селищної ради( Горщар Л.В).

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

