ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 28.07.2016р. № 9/1
смт. Любешів
Про внесення змін до рішення
селищної ради від 24.12.2015р. № 3/16
«Про селищний бюджет на 2016 рік»
Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та статті 78 Бюджетного кодексу України, Любешівська селищна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до вищезазначеного рішення такі зміни:
1.1.У пункті 1
- цифри « 3 653 399 », « 518 192 » замінити відповідно цифрами « 5 193 280 », «
803 783»;
- цифри «3 653 399 », « 518 192 » замінити відповідно цифрами « 6 009 896,37 »,
« 1 161 619,37 »;
1.2 У пункт 3
- цифри « 500 000 » замінити цифрою « 1 088 664,18 ».
2. Внести зміни до додатків № 1,2,4,5 до рішення селищної ради «Про селищний
бюджет на 2016 рік» відповідно до додатків № 1,2,3,4 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
28.07.2016 р. №9/2
смт Любешів
Про затвердження Положення про порядок
здійснення допорогових закупівель
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про публічні закупівлі», з метою виконання вимог Постанови
Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №166 «Про затвердження Порядку
функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації
електронних майданчиків» ,та наказу Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 18.03.2016 №473 «Про визначення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель та
забезпечення його функціонування» ,враховуючи
рекомендації постійної
комісії з питань бюджету ,комунальної власності та соціально- економічного
ровитку селищної ради , Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И ЛА:
1.Затвердити Положення (далі- Положення) про порядок здійснення
допорогових закупівель, що додається.
2.Керівникам комунальних підприємств:
2.1.Здійснювати закупівлі відповідно до Положення застосування системи
електронних закупівель розпорядниками бюджетних коштів, комунальними
підприємствами «Любешів-Комфорт-Сервіс» та «Любешівський ринок»,
оприлюднення інформації про проведення закупівель, вартість яких не
перевищує межі, встановлені статтею 2 Закону України «Про публічні
закупівлі» через систему електронних державних закупівель ProZorro.
2.2.Призначити відповідальних працівників комунальних підприємств
«Любешів-Комфорт-Сервіс»та «Любешівський ринок» за здійсненням
допорогових закупівель.
2.3.Забезпечити подання звіту щодо проведення допорогових закупівель
через систему електронних державних закупівель ProZorro щомісяця до 10-го
числа місяця, відповідно до закону.

2.4.Організацію виконання рішення покласти на керівників
комунальних підприємств.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету селищної ради
Л.Божко.
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням сесії селищної ради
від 28.07. 2016 року №9/2
Положення про порядок
здійснення допорогових закупівель
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено на підставі абзацу 4 частини 1 статті 2
Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) та абзацу 21 пункту 12
Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення
авторизації електронних майданчиків, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 24.02.2016 № 166 (далі - Порядок функціонування
Системи).
Порядок здійснення допорогових закупівель (далі –Положення)
застосовується у разі проведення замовником відбору постачальника товару
(товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт із використанням
електронної системи закупівель (далі - Системи) під час здійснення закупівель
товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в
абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону.
1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
допорогова закупівля (далі - Закупівля) - закупівля замовником товарів,
робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2
та 3 частини 1 статті 2 Закону;
замовник допорогових закупівель (далі - Замовник) - це замовник у
розумінні Закону, а також державні, комунальні, казенні підприємства, їхні
дочірні підприємства, господарські товариства чи об’єднання, в яких державна
чи комунальна частка у статутному капіталі складає 50 і більше відсотків;
переможець - учасник, що пройшов етап кваліфікації та був визначений
Замовником як переможець Закупівлі;
процедура закупівлі - здійснення відбору постачальника товару (товарів),
надавача послуги (послуг), виконавця робіт із використанням електронної
системи закупівель для укладення договору про Закупівлю;
пропозиція учасника - пропозиція щодо предмета Закупівлі або його
частини (лота), яку учасник подає для участі у Закупівлі відповідно до вимог,
визначених Замовником;
учасник - фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, або
юридична особа, яка подала в електронному вигляді пропозицію для участі в
Закупівлях, оголошених Замовником відповідно до цього Положення .
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та Положенні
функціонування Системи.
1.3. Замовник може вимагати копії документів у паперовому вигляді, що
були надані в електронному вигляді, лише в Учасника, який перебуває у статусі
“Кваліфікація” або “Переможець”.
2. Сфера застосування Положення

2.1. Це Положення застосовується для допорогових закупівель товарів, та
послуг, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або не перевищує
190тисяч гривень, а робіт-1400тисяч гривень, але не менше, ніж 3 тисячі
гривень.
3. Дія цього Положення не поширюється
3 .1. на закупівлю товарів, робіт та послуг:
- з розрахунково-касового обслуговування при здійсненні банківських
операцій;
- товарів, робіт і послуг, перелік яких наведено у частині 3 статті 2 Закону
України «Про публічні закупівлі»;
- товарів, робіт і послуг за кошти кредиторів, позик, що надані
міжнародними фінансовими організаціями, та тих, що надаються
нерезидентами;
- послуги, необхідні для здійснення місцевих запозичень, управління,
обслуговування і погашення місцевого боргу;
- банківських послуг;
- адміністративних послуг;
- товарів, робіт і послуг, пов’язаних із участю посадових осіб у
міжнародних заходах з метою представництва селища Любешів;
- товарів, робіт і послуг, на які установлено фіксовані та регульовані ціни.
3.2. У виняткових випадках непередбачуваного характеру дозволяється не
застосовувати процедуру електронних допорогових закупівель за умови
відповідного письмового обґрунтування та відповідного розпорядчого
документа керівника бюджетної установи, комунального підприємства чи
організації.
4. Порядок проведення Закупівель
4.1. Закупівля передбачає такі етапи:
 оголошення Закупівлі
 період уточнень
 подання пропозицій
 аукціон
 кваліфікація, визначення переможця та завершення Закупівлі.
5. Оголошення Закупівлі, період уточнень та подання пропозицій
5.1. Закупівлі проводяться з метою відбору постачальників товарів,
виконавців робіт і надавачів послуг для потреб Замовника та укладення з ними
відповідних договорів.
5.2. Під час здійснення Закупівель Замовники повинні дотримуватися
таких принципів здійснення закупівель:
 добросовісна конкуренція серед учасників;
 максимальна економія та ефективність;

 відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
 недискримінація учасників;
 об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій;
 запобігання корупційним діям і зловживанням.
5.3. Під час оголошення Закупівлі Замовник розміщує в Системі
інформацію про предмет, очікувану вартість Закупівлі, умови договору,
порядок і умови проведення Закупівлі, строк подання пропозицій, а також
вимоги до Учасника та іншу інформацію, яка, на його думку, є необхідною для
проведення Закупівлі. Інформація, зазначена під час оголошення Закупівлі,
повинна збігатися з інформацією, що зазначена у прикріплених документах (за
наявності). У разі невідповідності пріоритетною вважається інформація,
зазначена Замовником під час оголошення Закупівлі.
Замовникам забороняється вказувати потенційним Учасникам, який з
Авторизованих електронних майданчиків вони мають використовувати для
подання своїх пропозицій.
Усі файли, що прикріплені під час оголошення Закупівлі, а також до
пропозицій Учасників повинні мати розширення .doc, .docx, .ppt, .pptx, .pdf,
.jpeg, .png та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних.
Забороняється обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них
паролів або у будь-який інший спосіб. Забороняється додавати документи, що
безпосередньо не стосуються Закупівлі.
5.4. Вимоги до предмета Закупівлі можуть встановлюватися Замовником
у доданих файлах або в екранних формах Закупівлі. У вимогах до предмета
Закупівлі, що містять посилання на певну торговельну марку (знак для товарів і
послуг) або виробника, Замовник може вказати, які аналоги та/або еквіваленти
прийматимуться у пропозиціях Учасників.
При визначенні умов Закупівлі Замовник має визначити такі параметри
Закупівлі:
 очікувану вартість Закупівлі, що не може бути меншою, ніж 3 000
гривень;
 тривалість періоду уточнень, що має становити не менше 1-го
робочого дня, якщо очікувана вартість Закупівлі становить від 3 000
гривень до 50 000 гривень, та не менше 3-х робочих днів, якщо
очікувана вартість Закупівлі перевищує 50 000 гривень;
тривалість періоду подання пропозицій, що має становити не менше 1-го
робочого дня, якщо очікувана вартість Закупівлі становить від 3 000 гривень до
50 000 гривень, та не менше 2-х робочих днів, якщо очікувана вартість
Закупівлі перевищує 50 000 гривень;
крок аукціону, який зазначається у гривнях і вираховується як відсоткове
відношення до очікуваної вартості Закупівлі, та має знаходитись у діапазоні від
0,5% до 3% від очікуваної вартості Закупівлі;
нецінові критерії та їхню питому вагу, що сумарно не може перевищувати
30%, якщо Замовник має намір застосувати процедуру оцінки за критеріями
іншими, ніж ціна.

Замовник може додатково вимагати забезпечення Пропозиції, у вигляді
гарантії виконання зобов’язань Учасника перед Замовником. Розмір
забезпечення Пропозиції у грошовому виразі не може перевищувати 0,5 % від
очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю робіт та
3 % - у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах,
визначених Документацією.
5.5. У період уточнень Користувачі Системи мають можливість
звернутися до Замовника з питаннями щодо встановлених вимог. Усі
питання/відповіді зберігаються в Системі та є доступними всім Користувачам
Системи для перегляду незалежно від статусу Закупівлі.
Питання Учасників є анонімними до закінчення аукціону. З метою
збереження анонімності Система не надає можливості приєднання файлів до
питання. Питання має бути сформульовано лише в текстовому вигляді.
Замовник відповідає на питання, за потреби завантажує додаткові файли в
такому ж порядку, як у випадку розміщення/зміни оголошення Закупівлі.
5.6. Один Учасник має право подати лише одну пропозицію до кожної
окремої
Закупівлі.
5.7. Пропозиція повинна відповідати вимогам, зазначеним Замовником
під час оголошення Закупівлі.
5.8. Учасник має право подати пропозицію до закінчення терміну її
подання, встановленого Замовником під час оголошення Закупівлі.
5.9. Будь-яка інформація про Учасників та їхні пропозиції є закритою до
закінчення електронного аукціону, крім початкових цінових пропозицій, які
залишаються закритими лише до початку Аукціону для всіх осіб, крім
Учасника, який подав пропозицію. До завершення Аукціону переглянути
пропозицію можна лише за наявності ID пропозиції та коду доступу, виданого
Авторизованим електронним майданчиком при створенні пропозиції. Виконати
такий запит API зможе лише Авторизований електронний майданчик, через
який пропозицію було подано.
6. Внесення змін до інформації про Закупівлю
6.1. Замовник має право вносити зміни в інформацію та документи щодо
оголошеної Закупівлі до початку прийому пропозицій..
7. Кваліфікація, визначення переможця та завершення Закупівлі
7.1. Замовник розглядає Учасника, який надав за результатами Аукціону
найнижчу пропозицію, та приймає рішення щодо відповідності пропозиції
вимогам, зазначеним у період оголошення Закупівлі.
7.2. У разі дискваліфікації Учасника, який запропонував найменшу ціну,
Замовник публікує в Системі скан-копію документа з відповідним
аргументованим рішенням.
Виключними підставами дискваліфікації є:
пропозиція Учасника, який запропонував найменшу ціну, не відповідає
умовам Закупівлі;
Учасник, який запропонував найменшу ціну, відмовився від підписання
договору.
Якщо Учасник, який запропонував найменшу ціну, вважає його
дискваліфікацію недостатньо аргументованою, то він може звернутися до
Замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини
невідповідності його пропозиції умовам Закупівлі, а Замовник зобов’язаний

надати йому відповідь із такою інформацією не пізніше ніж через 3 робочих дні
з дня надходження такої вимоги.
7.3. Якщо пропозиція Учасника відповідає умовам Закупівлі, Замовник
визначає такого Учасника Переможцем та публікує в Системі скан-копію
документа з відповідним рішенням. Наступним етапом Закупівлі є підписання
договору.
7.4. Договір за результатами проведення Закупівлі підписується між
Замовником та Переможцем поза Системою згідно чинного законодавства не
раніше ніж через 2 робочих дні після оприлюднення рішення про Переможця
Закупівлі. Договір між Замовником та Переможцем має бути підписаний на
суму, що не перевищує ціну останньої пропозиції, поданої Переможцем в
Аукціоні.
Договір розміщується в Системі Замовником протягом 2 робочих днів з
дня його укладання та перебуває у вільному доступі для перегляду
Користувачами Системи.
7.5. Замовник зобов’язаний завершити Закупівлю шляхом підписання
договору або відміни Закупівлі протягом 30 днів після закінчення строку
подання пропозицій.
8. Редагування та анулювання пропозицій
8.1. Учасник має право вносити зміни та уточнення до поданої ним
пропозиції до закінчення періоду прийому пропозицій, визначених
Замовником. Уся історія змін, внесених у цей період, зберігається і стає
доступною для перегляду всім Користувачам Системи після закінчення
Аукціону.
8.2. Учасник може анулювати свою пропозицію лише в період прийому
пропозицій.
9. Скасування Закупівлі
9.1. Скасувати Закупівлю може виключно Замовник із зазначенням
аргументованих підстав прийняття такого рішення.
9.2. Якщо в момент закінчення прийому пропозицій жоден Учасник не
зареєстрував пропозицію, Система автоматично присвоює Закупівлі статус
“Закупівля не відбулася”.
9.3. У разі, якщо всі Учасники Закупівлі були дискваліфіковані, Закупівля
автоматично переводиться Системою у статус “Закупівля не відбулась”.
10. Вирішення спорів, пов'язаних із проведенням Закупівлі
10.1. Усі спори між Учасником та Замовником, що виникли при
проведенні Закупівлі, вирішуються згідно з положеннями, наведеними у цьому
Положенні , або згідно діючого законодавства України.
Секретар ради

Г.Тропець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 28.07.2016 р. № 9/ 3
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. Чорна Марія Іванівна
Розглянувши заяву гр. Чорної Марії Іванівни про розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та відповідно до
ст. ст. 12, 38-40, 79-81, 90-91, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,
ст.ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про
Державний земельний кадастр», п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища Любешівської селищної ради, Любешівська селищна
рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Відмовити в наданні гр. Чорній Марії Іванівні дозволу на розробку
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1300 га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) в смт Любешів вул. Чкалова, 12 Любешівського району
Волинської області за рахунок земель Любешівської селищної ради у зв’язку з
неподанням документів, що підтверджують право власності на житловий
будинок та право користування земельною ділянкою.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 28.07.2016 р. № 9/ 4
смт Любешів
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Гарманюк Валентині Степанівні
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) гр. Гарманюк Валентині Степанівні площею 0,0767 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), яка розташована в смт Любешів вул. Шолохова, 35 Любешівського
району, відповідно до ст.ст. 12, 38-40, 79-81, 90, 91, 116, 118, 121, 122, 125, 126
Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій», Закону
України «Про Державний земельний кадастр» та враховуючи рекомендації постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища Любешівської селищної ради, 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) площею 0,0767 га гр. Гарманюк Валентині
Степанівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В 02.01 (кадастровий номер
0723155100:01:001:1853), яка розташована в смт Любешів вул. Шолохова, 35
Любешівського району Волинської області.
2. Передати у власність гр. Гарманюк Валентині Степанівні земельну ділянку
площею 0,0767 га (кадастровий номер 0723155100:01:001:1853), яка розташована в
смт. Любешів вул. Шолохова, 35 для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В.02.01.
3. Громадянці Гарманюк Валентині Степанівні зареєструвати право власності на
земельну ділянку за кадастровим номером 0723155100:01:001:1853 площею 0,0767 га
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка), яка розташована
в смт. Любешів
вул. Шолохова, 35
Любешівського району Волинської області.
4. Зобов’язати гр. Гарманюк Валентину Степанівну:
4.1.Виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог ст.91 Земельного
кодексу України.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 28.07.2016 р. № 9/ 5
смт Любешів
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Мельнику Степану Савичу
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) гр. Мельнику Степану Савичу площею 0,0840 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибнаділянка), яка розташована в смт Любешів вул. Зарічна, 19 Любешівського
району, відповідно до ст.ст. 12, 38-40, 79-81, 90, 91, 116, 118, 121, 122, 125, 126
Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій», Закону
України «Про Державний земельний кадастр» та враховуючи рекомендації постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища Любешівської селищної ради, 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) гр. Мельнику Степану Савичу загальною
площею 0,0840 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В 02.01 (кадастровий номер
0723155100:01:001:1859), яка розташована в смт Любешів вул. Зарічна, 19
Любешівського району Волинської області.
2. Надати у власність гр. Мельнику Степану Савичу земельну ділянку площею
0,0840 га (кадастровий номер 0723155100:01:001:1859), яка розташована в
смт. Любешів вул. Зарічна, 19 для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В.02.01.
3. Громадянину Мельнику Степану Савичу зареєструвати право власності на
земельну ділянку за кадастровим номером 0723155100:01:001:1859 площею 0,0840 га
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка), яка розташована в смт. Любешів вул. Зарічна, 19 Любешівського
району Волинської області.
4. Зобов’язати гр. Мельника Степана Савича:
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 28.07.2016 р. № 9/ 6
смт Любешів
Про розірвання договору оренди
земельної ділянки та передачу її
у приватну власність
гр. Абрамовичу Михайлу Васильовичу
Розглянувши заяву гр. Абрамовича Михайла Васильовича, жителя
смт. Любешів вул. Шуміка, 5, акт комісії по обстеженню будівництва житлових
будинків, господарських будівель і споруд забудовників від 27.07.2016 року та
у відповідності до ст. 12, 91, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,
Закону України «Про оренду землі», п. 34 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища Любешівської селищної ради,
Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 09.09.2015 року з
громадянином Абрамовичем Михайлом Васильовичем в зв’язку з будівництвом
одного з об’єктів згідно проектно-технічної документації в смт. Любешів
вул. І.Мазепи, 6.
2. Передати у приватну власність гр. Абрамовичу Михайлу Васильовичу
земельну ділянку площею 0,1280 га (кад. № 0723155100:01:001:1772), яка
розташована в смт. Любешів, вул. І. Мазепи, 6 для
будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
( присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В.02.01.
3. Громадянину Абрамовичу Михайлу Васильовичу зареєструвати право
власності на дану земельну ділянку.
4. Зобов’язати гр. Абрамовича Михайла Васильовича:
4.1.Виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог ст.91
Земельного кодексу України.
Селищний голова

В.Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 28.07.2016 р. № 9/ 7
смт Любешів
Про розгляд заяв громадян про
надання земельних ділянок у власність
для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і
споруд будівництво житлових будинків
(присадибна ділянка) в смт. Любешів
Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) в смт. Любешів, керуючись ст.ст. 12, 38-40, 79, 79-1, 90,
91, 116, 118, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1
ст. 33, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища Любешівської
селищної ради, Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. В зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок, передбачених
Генеральним планом смт. Любешів, плану зонування і детального плану
території для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт Любешів відмовити громадянам
згідно з додатком № 1.
2. Після розроблення детальних планів територій розташування
індивідуальної житлової забудови, заяви цих громадян будуть винесені
повторно на розгляд сесій селищної ради.

Селищний голова

В. Корець

Додаток 1
до рішення селищної ради
№ 9/7 від 28.07.2016 р.

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

Прізвище, імя по-батькові

1

Лащ Анатолій Іванович

2

Ковалишин Олександр Васильович

Селищний голова

Місце проживання
(вулиця, провулок)

Соціальний стан, пільги

с. Угриничі
вул. Пасіка, 16

учасник бойових дій,
посвідчення УБД № 074872
посвідчення серії Б № 331679
для ветеранів війни- інвалідів
війни (є інвалідом ІІІ групи)

смт Любешів
вул. Свободи, 3 кв. 5

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 28.07.2016 р. № 9/8
смт Любешів
Про розгляд заяв громадян про
надання земельних ділянок в оренду
для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і
споруд будівництво житлових будинків
(присадибна ділянка) в смт. Любешів
Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) в смт. Любешів, керуючись ст.ст. 12, 38-40, 79, 79-1, 93,
95, 96, 116, 122-126 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33,
ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища Любешівської селищної ради,
Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. В зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок, передбачених
Генеральним планом смт. Любешів, плану зонування і детального плану
території для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт Любешів відмовити громадянам
згідно з додатком № 1.
2. Після розроблення детальних планів територій розташування
індивідуальної житлової забудови, заяви цих громадян будуть винесені
повторно на розгляд сесій селищної ради.

Селищний голова

В.Корець

Додаток 1
до рішення селищної ради
№ 9/8 від 28.07.2016 р.

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

Прізвище, ім»я по батькові

1

Бартошик Андрій Михайлович

2

Чорний Михайло Васильович

3

Приймак Олександр Олексійович

4

Поліщук Вадим Петрович

5

Бартошик Валентина Володимирівна

6

Лець Світлана Михайлівна

Селищний голова

Місце проживання
(вулиця, провулок)
смт Любешів
вул. Свободи, 58 кв. 21
смт Любешів
вул. Чкалова, 12
смт Любешів
вул. Поліська, 41а
смт Любешів
вул. Шолохова, 32а
смт Любешів
вул. Свободи, 58 кв. 21
смт Любешів
вул. Садова, 5

Соціальний стан, пільги

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 28.07.2016 р. № 9/9
смт Любешів
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
та надання безоплатно у власність
гр. Бубайлу Андрію Петровичу
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Бубайлу Андрію Петровичу, 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. Бубайлу Андрію Петровичу для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) –
КВЦПЗ: В 02.01. (кад. № 0723155100:01:001:1858) площею 0,1498 га в
смт Любешів по вул. Андрія Первозванного, 4 із земель Любешівської селищної
ради не наданих у власність та не наданих у користування.
2. Передати у власність гр. Бубайлу Андрію Петровичу земельну ділянку за
кадастровим номером 0723155100:01:001:1858 загальною площею 0.1498 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд ( присадибна ділянка)- КВЦПЗ: В 02.01., яка розташована в смт. Любешів
вул. Андрія Первозванного, 4 Любешівського району.
3. Громадянину Бубайлу Андрію Петровичу зареєструвати право власності на
дану земельну ділянку.
4. Зобов’язати гр. Бубайла Андрія Петровича:
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 28.07.2016 р. № 9/ 10
смт Любешів
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки та
надання в оренду на період
будівництва одного з об’єктів
гр. Швайку Валерію Миколайовичу
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр. Швайку Валерію Миколайовичу, керуючись ст.ст. 12, 38-40, 79-81, 93, 95, 96,
116, 121-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України , ст.ст. 25, 50 Закону України
«Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону
України «Про оренду землі», п. 34 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища Любешівської селищної ради, Любешівська селищна рада

В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр. Швайку Валерію Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – КВЦПЗ: В 02.01.
(кад. № 0723155100:05:001:0123) площею 0,2203 га в с. Рудка пров. Грушевського, 3
Любешівського району Волинської області із земель Любешівської селищної ради не
наданих у власність та не наданих у користування.
2. Згідно заяви гр. Швайка Валерія Миколайовича № Ш – 81 від 03.06.2014
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 Швайку Валерію Миколайовичу після реєстрації права
власності за Любешівською селищною радою земельної ділянки заключити та
зареєструвати договір оренди на дану земельну ділянку.
3. Зобов’язати гр. Швайка Валерія Миколайовича:
3.1.Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96
Земельного кодексу України.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 28.07.2016 р. № 9/ 11
смт Любешів
Про проведення громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів під час
розроблення проектів детальних планів території
земельних ділянок для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд
в смт Любешів Волинської області
Заслухавши інформацію селищного голови Корця Василя Трохимовича та керуючись
ст.ст. 12, 125, 126, 127, 128 Земельного кодексу України, ст. 25, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1, ст. 33,
ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.19, 21 Закону України
“Про регулювання містобудівної діяльності”, постановою Кабінету Міністрів України від
25.05.2011 року №555 “ Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації
на місцевому рівні ” з метою врахування громадських інтересів під час розроблення
детальних планів території, 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. Провести громадські слухання щодо розгляду проектів детальних планів території
земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт Любешів Волинської області .
2. Оприлюднити шляхом розміщення на офіційному сайті Любешівської селищної ради, в
засобах масової інформації (в районній газеті «Нове життя») та на інформаційній дошці в
приміщенні Любешівської селищної ради проекти детальних планів території земельних
ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка).
3. Ознайомлення та пропозиції громадськості приймаються з 06.08.2016 до 06.09.2016 року
у приймальні Любешівської селищної ради.
Замовник розроблення детальних планів виступає Любешівська селищна рада. Розробник
–Архітектурно-проектна організація - ПП «ТСМ».
4. Громадське обговорення відбудеться 07.09.2016 р. початок о 10.00 у сесійній залі
Любешівської селищної ради за адресою: вул. Бондаренка, 90А
смт Любешів
Любешівський район Волинська область
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Тропець Галину
Василівну.

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 28.07.2016 р. № 9/ 12
смт Любешів
Про розгляд заяви про продаж земельної ділянки
гр. Борисюк Ірині Богданівні
Розглянувши заяву гр. Борисюк Ірини Богданівни про затвердження Звіту про експертну
грошову оцінку земельної ділянки для обслуговування виробничих приміщень ПрАТ
«Стохід» - КВЦПЗ: J 11.02. площею 2,6141 га, кадастровий номер 0723155100:01:001:1625,
яка розташована по вул. Бондаренка, 80 в смт Любешів та виготовлений ТзОВ «Волиньексперт» Звіт про експертну грошову оцінку вищевказаної земельної ділянки, наміченої для
продажу у власність Борисюк Ірині Богданівні, Висновок про вартість об’єкта оцінки від
06.07.2016 року, Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної
ділянки, з метою сприяння соціально-економічного розвитку селища, керуючись ст.ст. 12,
125-128 Земельного кодексу України, Закону України «Про оцінку земель» та п. 34 ч.1
ст.26, ч.1. ст. 33, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища
Любешівської селищної ради,
Любешівська
селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Відмовити в затвердженні Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки для
обслуговування
виробничих приміщень - КВЦПЗ: J 11.02.,
кадастровий номер
0723155100:01:001:1625, загальною площею 2,6141 га, яка розташована в смт Любешів по
вул. Бондаренка, 80 Любешівського району Волинської області наміченої для продажу у
власність гр. Борисюк Ірині Богданівні для обслуговування виробничих приміщень до
з’ясування причин істотних розбіжностей між експертною та нормативно-грошовою оцінками
земельної ділянки.
2. Встановити вартість земельної ділянки, наміченої для продажу у власність гр. Борисюк
Ірині Богданівні, в розмірі 65 грн. за 1 кв. м.
3. Рекомендувати викупити у власність гр. Борисюк Ірині Богданівні земельну ділянку
несільськогосподарського
призначення
площею
2,6141
га,
кадастровий
номер
0723155100:01:001:1625, для обслуговування виробничих приміщень - КВЦПЗ: J 11.02., яка
розташована по вул. Бондаренка, 80 в смт Любешів Волинської області за ціною та на умовах
визначеними цим рішенням.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища .

Селищний голова

В. Корець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
28.07.2016 року № 9/13
смт Любешів
Про внесення змін до рішення сесії селищної ради
від 29.01.2016 року №4/3 « Про затвердження
Програми розробки плану детального планування
забудови смт.Любешів,Заріка та Рудка на 2016 рік»
Відповідно до п.42 ч. І ст. 26, ст. 31 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 10,16,17 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», Порядку розроблення містобудівної документації,
затвердженого наказом Мінрегіону України від 16.11.2011 року №290 зі
змінами селищна рада, враховуючи пропозиції постійної комісії селищної ради
з питань бюджету та фінансів,соціально-економічного і культурного розвитку
селищної ради:
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до Програми розробки плану детального планування
забудови смт.Любешів,Заріка та Рудка на 2016 рік ,затвердженої рішенням сесії
селищної ради від 29.01.2016 року №4/3 (далі – Програма):
1.1. цифри підпункту 8.1 « 2016-140,0» пункту 8 « загальний обсяг
фінансових ресурсів ,необхідних для реалізації Програми ,всього у тому числі
коштів місцевого бюджету «140,0» Розділу1. Паспорт Програми замінити
відповідно цифрами «2016-147,0», «147,0»;
1.2.Виконання заходів проводити у межах виділених на фінансування
Програми коштів.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного і
культурного розвитку селищної ради.
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

28.07.2016 року №9/14
смт Любешів
Про внесення змін до рішення сесії селищної
ради від 24.12.2015 року №3/3 « Про Програму
забезпечення безпеки дорожнього руху
в смт Любешів на 2016-2020 роки»
Відповідно до статей 17, 19, 20 Закону України «Про автомобільні
дороги», статті 7 Закону України «Про дорожній рух», керуючись п.22 ч.1 ст.26,
ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , з метою
продовження виконання завдань та заходів щодо попередження аварійності на
дорогах, поліпшення експлуатаційного стану доріг, вулиць, обладнання їх
сучасними технічними засобами регулювання дорожнього руху,враховуючи
пропозиції постійної комісії селищної ради з питань бюджету та
фінансів,соціально-економічного і культурного розвитку селищної ради:
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до Програми забезпечення безпеки дорожнього руху в смт.
Любешів на 2016 -2020 роки,затвердженої рішенням сесії селищної ради від
24.12.2015 року №3/3 (далі – Програма):
1.1. цифри підпункту 8.1 « 2016-270,0» пункту 8 « загальний обсяг фінансових
ресурсів ,необхідних для реалізації Програми ,всього у тому числі коштів
місцевого бюджету «270,0» та «1350,0» Розділу1. Паспорт Програми замінити
відповідно цифрами «2016-263,0», «263,0» та «1343,0»;
1.2.Виконання заходів проводити у межах виділених на фінансування
Програми коштів.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного і
культурного розвитку селищної ради.
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
28.07.2016 року № 9/15

смт Любешів
Про внесення змін до рішення сесії селищної
ради від 24.12.2015 року №3/7 « Про затвердження
Положення про цільовий фонд Любешівської селищної ради»
Відповідно до ст.26,59,68 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» з метою вирішення питань соціально-економічного розвитку
населених пунктів селищної ради ,соціального захисту населення, становлення і
розвитку місцевого самоврядування ,участі органів місцевого самоврядування у
розв’язанні питань загальнодержавного значення,проведення культурноосвітніх ,спортивних заходів ,забезпечення охорони культурної спадщини на
території селищної ради та інші заходи , враховуючи пропозиції постійної
комісії селищної ради з питань бюджету та фінансів,соціально-економічного і
культурного розвитку селищної ради
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до рішення сесії селищної ради від 24.12.2015 року №3/7
« Про затвердження Положення про цільовий фонд Любешівської селищної
ради»,а саме:
1.1.У розділі 3 пункт 3.1 підпункту 3.1.2. доповнити словами «придбання
програмного забезпечення для комп’ютерної техніки, надання інформаційноконсультаційних послуг у сфері інформатизації та оплата послуг за проведення
експертної оцінки земельних ділянок».
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного і
культурного розвитку селищної ради.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

