СПИСОК
депутатів Любешівської селищної ради, відсутніх на черговій восьмій
сесії Любешівської елищної ради сьомого скликання
від 07.07.2016 року

Перше пленарне засідання

№

Прізвище , ім’я та по батькові

виборчий округ

з якої причини

1.

Матюк Віктор Іванович

виборчий округ № 7

хворий

2.

Мельник Станіслав Степанович

виборчий округ № 1

за межами району

3.

Масюк Ніна Іванівна

виборчий округ № 14

хвора

4.

Деркач Віталій Миколайович

виборчий округ № 10

за межами району

5.

Горщар Ярослав Петрович

виборчий округ № 19

відпустка

СПИСОК
депутатів Любешівської селищної ради, відсутніх на черговій восьмій
сесії Любешівської елищної ради сьомого скликання
від 15 липня 2016 року
Друге пленарне засідання

№

Прізвище , ім’я та по батькові

виборчий округ

з якої причини

1.

Карпік Анатолій Іванович

виборчий округ № 11

За межами району

2.

Крат Надія Андріївна

виборчий округ № 12

за межами району

3.

Масюк Ніна Іванівна

виборчий округ № 14

хвора

4.

Хомич Надія Василівна

виборчий округ № 21

на роботі

5.

Горщар Любов Василівна

виборчий округ № 22

відпустка
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засідання восьмої сесії Любешівської селищної ради
сьомого скликання
від 07 липня 2016 року
Всього депутатів
- 22 чол.
Присутніх на засіданні - 17чол.
Відсутні
- 5 чол.

В.Корець - селищний голова
Головуючий: Шановні депутати! На 1 пленарне засідання чергової восьмої
сесії селищної ради сьомого скликання із 22 депутатів прибуло 17. Інші
відсутні з поважних причин. На сесію запрошувались головний бухгалтер
селищної ради - Поліщук Тетяна Іванівна, спеціаліст ІІ категорії виконкому
селищної ради (землевпорядник) Семенюк
Оксана Сергіївна, керуючий
справами (секретар) виконкому Комзюк Наталія Никодимівна, директор КП
«Любешівський ринок» - Кравчук Андрій Петрович.
Дозвольте 1 пленарне засідання чергової восьмої сесії Любешівської
селищної ради сьомого скликання оголосити відкритою. Прошу секретаря сесії
Тропець Галину Василівну зайняти своє робоче місце і приступити до
виконання своїх обов»язків.
На розгляд сесії пропонується внести 57 питань. Чи є бажаючі
висловитись щодо порядку денного? Немає? Хто за такий порядок денний,
прошу голосувати? В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва
– за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, Оласюк Г.І. – за, А.Карпік
- за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, Клубук О.П. – за,
В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Зімич О.Ф. – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар –
за. Хто проти? Немає Хто проти? Утримався? Немає. Порядок денний
затверджено одноголосно.
Головуючий: Шановні депутати! Нам необхідно затвердити регламент роботи
восьмої чергової сесії. Так, як надійшов лише один депутатський запит,
пропоную для розгляду депутатського запиту надати 5 хв., для доповіді надати
до 5 хв, для інформації виступаючим по 3 хв. Сесію провести без перерви.
Які будуть пропозиції? Немає. Ставлю на голосування. Хто за такий
регламент роботи, прошу голосувати? В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, С.Любчик - за, Оласюк
Г.- за, А.Карпік - за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, Клубук
О. – за,В.Солошик – за, М.Шукалович – за, О.Зімич, - за, Я.Горщар-за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Регламент
роботи чергової восьмої сесії затверджено одноголосно. Шановні депутати!
На розгляд сесії надійшов
депутатський запит від Клубука Олександра
Павловича, в якому він просить заборонити встановлення в селищі червоночорних прапорів і якщо є такі то ліквідувати їх. Так, як цей запит надійшов

вчора під кінець робочого дня, пропоную даний запит винести на розгляд
наступної сесії після його вивчення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те щоб розгляд запиту Клубука
О.П. перенести на розгляд наступної сесії?. Прошу голосувати. В. Корець – за,
А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за,
Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за,
Є.Шукалович – за, О.Клубук – за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, О. Зімич –
за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає.
Рішення підтримано одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання
порядку денного “Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за
І квартал 2016року”. Слово по даному питанню надається Т.Поліщук головному бухгалтеру селищної ради, яка сказала, що відповідно до пункту 23
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та пункту 4
статті 80 Бюджетного Кодексу України, враховуючи рекомендації постійної
комісії з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного і культурного
розвитку селищної ради на ваш розгляд та затвердження вноситься звіт про
виконання селищного бюджету за І квартал 2016 року. До загального фонду
селищного бюджету надійшло доходів в сумі 2 804 475,64 грн. при плані 1 550
185 грн., що становить 180,91%. Планові показники доходної частини загального
фонду селищного бюджету виконано по всіх видах доходів. Основним джерелом
у структурі загального фонду є акцизний податок - 1 529 662,31 грн., і складає
54,5 % , та єдиний податок з фізичних осіб – 554 654,06 грн. – 19,8 %. Видатки
загального фонду становлять 1 930 783,59 грн., при плані асигнувань 2 015 865
грн., що становить 95,78 %. На реалізацію місцевих програм використано коштів
загального фонду в сумі 1 405 321,74 грн., а саме: - згідно Програми соціального
захисту населення - 12 000 грн., - згідно Програми благоустрою населених
пунктів - 784 924,76 грн.,- згідно Програми забезпечення безпеки дорожнього
руху в смт. Любешів - 13 687,20 грн., - згідно Програми розробки плану
детального планування забудови смт. Любешів, с. Заріка та с. Рудка – 70 594,15
грн., - згідно Програми по утриманню та ремонту автомобільних доріг
територіальної громади смт. Любешів - 433 832,23 грн.,- згідно Програми по
охороні навколишнього середовища – 23 659,40 грн., - на надання субвенції
відповідно до Програми підтримки дошкільних навчальних закладів
Любешівської селищної ради - 56 990 грн., - на надання субвенції на утримання
Об’єднаного трудового архіву - 9 634 грн., До спеціального фонду селищного
бюджету надійшло доходів в сумі 684 986,39 грн. при плані 508 000 грн., що
становить 134,84%, з них: 596 989 грн. – кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, які знаходяться на території селищної
ради,14 691,42 грн. – надходження від викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення та від розміщення
відходів, 16 269,23 грн. – кошти пайової участі у розвитку інфраструктури
селища, 25 397,11 грн. – надходження до цільового фонду за договорами
строкового сервітуту для розміщення малої архітектурної форми для
провадження підприємницької діяльності, 1 470 грн. – за розміщення зовнішньої
реклами на території селища, 16 710 грн. - благодійна допомога на в’їзну браму,

13 459,23 грн. - благодійна допомога на келію монастиря піарів. Видатки
спеціального фонду становлять 464 086,96 грн. при плані
858936,37 грн., що
становить 54,03 %, з них: 43 000 грн. – на закупівлю 10 контейнерів для сміття
відповідно до Програми благоустрою населених пунктів, 7000 грн. - на оплату
проекту електромереж для електропостачання електроустановок житлового
кварталу «Острови», 710 грн. - за авторський нагляд по капремонту димової
труби у 2015 році, 6 968,40 – за проект по капремонту вулиці Брестська,
улаштування автомобільних стоянок, 299 210 грн. – за капітальний ремонт
частини тротуарів по вул. Незалежності, 25 503,60 грн. – за проект та експертизу
по капремонту вулиці 30-річчя Перемоги, 2 852,40 грн. – за проект по капремонту
вулиці Шкільна, 7 682 грн. - за проект та експертизу по капітальному ремонту
частини тротуарів по вул. Незалежності буд.39 та від буд.64 до буд.95, 710 грн. за авторський нагляд по реконструкції котельні ДНЗ №2 у 2015 році, 50 000 грн.
– капітальні трансферти для КП «Любешівський ринок» на оплату електрифікації
та водовідведення, 20 450,56 грн. – оплату видатків відповідно до Положення про
цільовий фонд Любешівської селищної ради. Перевищення доходів
над
видатками становить 1094591,48 грн.. Залишок коштів загального фонду
селищного бюджету на 1 липня 2016 року
становить 1 345 872,64 грн.,
спеціального фонду – 577 860,40 грн. Кредиторська заборгованість і дебіторська
заборгованості по селищній раді відсутні.(Проходить обговорення). По даному
питанню виступила голова бюджетної комісії Горщар Л.В., яка внесла
пропозицію про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за І
квартал 2016 року.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити звіт про
виконання селищного бюджету за І квартал 2016 року?. Прошу голосувати. В.
Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за,
М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за,
Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О.Клубук – за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти?
Немає. Утримався? Немає. Звіт про виконання селищного бюджету за І квартал
2016 року затверджено одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання порядку денного “ Про внесення змін до рішення селищної ради від
24.12.2016 року №3/16 « Про селищний бюджет на 2016 рік»”. Слово по даному
питанню надається Т.Поліщук - головному бухгалтеру селищної ради, яка
сказала, що відповідно до пункту 17 частини 1 статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та статті 78 Бюджетного кодексу України, нам
необхідно внести до вищезазначеного рішення такі зміни - у пункті 1 цифри «
3 653 399 », « 3 135 207 », « 518 192 » замінити відповідно цифрами « 5 054 505 »,
«4 389 497», « 665 008»; цифри
«3 653 399 »,
« 3 135 207 », «518 192»
замінити відповідно цифрами « 5 871 121,37 », « 4 848 277 », « 1 022 844,37»;
слово «дефіцит» замінити словом «профіцит», цифри «508 680» замінити
відповідно цифрами «458 780», «49 900» 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 «357 836,37», « 49 900» та доповнити словами такого змісту «за рахунок

коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)». У
пункт 4 цифри «500 000»
замінити цифрою « 949 889,18 ». У пункт 5 цифри « 2 335 000 » замінити цифрою
« 4 546 923,45 ». Внести зміни до додатків № 1,2,4,5 до рішення селищної ради
«Про селищний бюджет на 2016 рік» відповідно до додатків № 1,2,3,4,5 цього
рішення. По даному питанню виступила голова бюджетної комісії Горщар Л.В.,
яка внесла пропозицію про затвердження даного рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити рішення по
даному питанню? Прошу голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за,
А.Карпік - за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О.Клубук – за,
В.Солошик – за, М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за.
Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню прийнято
одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “ Про
затвердження Програми протидії корупційним та терористичним проявам у
селищі Любешів на 2016-2017 роки”.Слово по даному питанню надається
М.Шукаловичу – голові постійної комісії з питань забезпечення законності,
правопорядку, соціального захисту населення, сім’ї та молоді. Шановні депутати!
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 38 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,Закону України «Про Службу Безпеки
України», Закону України «Про контрозвідувальну діяльність»,Закону України
«Про боротьбу з тероризмом»,Закону України «Про державну таємницю»,Закону
України «Про основи національної безпеки»,закону України «Про запобігання
корупції», пропоную Затвердити Програму
протидії корупційним та
терористичним проявам у селищі Любешів на 2016-2017 роки та затвердити
Порядок надання і використання коштів місцевого бюджету на фінансування
завдань і заходів Програми протидії корупційним та терористичним проявам у
селищі Любешів на 2016-2017 роки. Виконкому селищної ради щорічно, при
формуванні селищного бюджету, передбачати кошти на виконання Програм
протидії корупційним та терористичним проявам у селищі Любешів на 2016-2017
роки. По даному питанню виступила Крат Надія Андріївна, яка внесла пропозицію
про затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити Програму
протидії корупційним та терористичним проявам у селищі Любешів на 2016-2017
роки?. Прошу голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за,
А.Карпік - за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О.Клубук – за,
В.Солошик – за, М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за.
Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню затверджено
одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “
Про внесення змін до Програми благоустрою населених пунктів на 2016-2020
роки”. Слово по даному питанню надається Л.В. Горщар - голові постійної комісії з
питань бюджету, комунальної власності та соціального-економічного розвитку
селищної ради. Шановні депутати! Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», розглянувши

клопотання жителів «Західного» масиву селища Любешів, за погодженням
постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціальноекономічного ровитку селищної ради. Нам необхідно внести зміни до Програми
благоустрою населених пунктів Любешівської селищної ради на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням сесії селищної ради від 24.12.2015 року №3/1 (далі –
Програма): - цифри підпункту 6.1 « 2016-1000,0» пункту 8 « загальний обсяг
фінансових ресурсів ,необхідних для реалізації Програми ,всього у тому числі
коштів місцевого бюджету « 5000,0» та «5000,0» Розділу1.Паспорт Програми
замінити відповідно цифрами «2016-1387,6», «5387,6» та «5387,6»; - пункт 16
розділу 6 викласти в такій редакції : « інші послуги по благоустрою селища, в тому
числі проведення поточного ремонту вуличних доріг та благоустрою дитячих
майданчиків на 2016 рік в сумі 145,6 тис.грн.»; Виконання заходів проводити у
межах виділених на фінансування Програми коштів. По даному питанню
виступила депутат від виборчого округу № 8 Г.Оласюк, яка внесла пропозицію про
затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити рішення по
даному питанню? Прошу голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за,
С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за,
О.Клубук – за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за,
Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному
питанню затверджено одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання порядку
денного. “ Про внесення змін до Правил розміщення
зовнішньої реклами на території селищної ради, затверджених рішенням сесії
селищної ради від 22.03.2013 року №24/36”. Слово по даному питанню
надається Л.В. Горщар - голові постійної комісії з питань бюджету, комунальної
власності та соціального-економічного розвитку селищної ради. Шановні
депутати! Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні ,Закону України «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України
від 29.12.2003 року№2067 «Про затвердження Типових правил розміщення
зовнішньої реклами»,постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 року
№1173 «Про внесення змін до деяких Постанов Кабінету Міністрів України
щодо відповідності основним вимогам до дозвільної системи у сфері
господарської діяльності», за погодженням постійної комісії з питань бюджету,
комунальної власності та соціально- економічного ровитку селищної ради,
пропоную внести зміни
до Правил розміщення зовнішньої реклами на
території селищної ради, затверджені рішенням сесії селищної ради від
22.03.2013 року №24/36. По даному питанню виступив депутат від виборчого
округу № 11 Карпік А.І., який вніс пропозицію про затвердження проекту
рішення по даному питанню у запропонованій редакції.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити рішення по
даному питанню? Прошу голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець за, В. Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за,
С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за,
О.Клубук – за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за,

Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному
питанню затверджено одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання порядку
денного. «Про внесення змін до Програми підтримки
дошкільних навчальних закладів Любешівської селищної ради на 2016 рік”.
Слово по даному питанню надається Л.В. Горщар - голові постійної комісії з
питань бюджету, комунальної власності та соціального-економічного розвитку
селищної ради. Шановні депутати! У зв’язку із зміною фінансування Програми
підтримки дошкільних навчальних закладів Любешівської селищної ради на 2016
рік , Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, п.20
Прикінцевих положень Бюджетного кодексу, Законом України «Про дошкільну
освіту»,
розглянувши
клопотання
відділу
освіти
Любешівської
райдержадміністрації та
дитячого навчального закладу №2, враховуючи
пропозиції постійної комісії селищної ради з питань планування бюджету та
фінансів, соціально-економічного і культурного розвитку, нам необхідно внести
зміни до Програми підтримки дошкільних навчальних закладів Любешівської
селищної ради на 2016 рік затвердженої рішенням сесії селищної ради від
29.02.2016 року №5/3 (далі –Програма),а саме: П.2.2 розділу 2 Програми
підтримки дошкільних навчальних закладів Любешівської селищної ради на
2016 рік, доповнити наступним змістом: -зміцнення навчально-методичної та
матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, розміщених на
території селищної ради;
П.4.1 розділу 4 Програми підтримки дошкільних
навчальних закладів Любешівської селищної ради на 2016 рік, після слів «посад
логопедів»доповнити наступним змістом « та зміцнення навчально-методичної
та матеріально-технічної бази»; Цифри підпункту 8.1 « 2016-133544» пункту 8 «
загальний обсяг фінансових ресурсів ,необхідних для реалізації Програми
всього, у тому числі коштів місцевого бюджету « 133544» , Розділу1.Паспорт
Програми замінити відповідно цифрами «2016-147054», «» та «147054»; П.2.1
розділу 2 Порядку надання і використання коштів місцевого бюджету на
фінансування видатків Програми підтримки дошкільних навчальних закладів
Любешівської селищної ради на 2016 рік, доповнити наступним змістом ; зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних
навчальних закладів, розміщених на території селищної ради (придбання меблів,
спортивного та іншого інвентаря). Виконання заходів проводити у межах
виділених на фінансування Програми коштів. По даному питанню виступив
депутат від виборчого округу № 12 Крат Н.А., яка внесла пропозицію про
затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити рішення по
даному питанню?. Прошу голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за,
С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за,
О.Клубук – за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за,
Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному
питанню затверджено одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання порядку денного. “ Про внесення змін до Програми утримання та
ремонту автомобільних доріг територіальної громади Любешівської селищної

ради на 2016-2020 роки”.Слово по даному питанню надається Л.В. Горщар голові постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціальногоекономічного розвитку селищної ради. Шановні депутати! У зв’язку із зміною
фінансування Програми утримання та ремонту автомобільних доріг
територіальної громади Любешівської селищної ради на 2016-2020 роки
затвердженою рішенням селищної ради від 24.12.2015року № 3/4. П.1 розділу 7
Програми утримання та ремонту автомобільних доріг територіальної громади
Любешівської селищної ради на 2016-2020 роки після слів «будівництво
,поточний ремонт та утримання доріг» доповнити наступним змістом «в т. ч.
встановлення системи відеоспостереження за ділянками селища з підвищеними
криміногенними показниками, перехрестями доріг, ділянками автомобільних
доріг з інтенсивним рухом територіальної громади Любешівської селищної
ради». П.1 розділу 7 Програми утримання та ремонту автомобільних доріг
територіальної громади Любешівської селищної ради на 2016-2020 роки
викласти в такій редакції: - забезпечити будівництво, капітальний, поточний
ремонт та утримання доріг в т.ч. встановлення системи відеоспостереження за
ділянками селища з підвищеними криміногенними показниками, перехрестями
доріг, ділянками автомобільних доріг з інтенсивним рухом територіальної
громади Любешівської селищної ради на 2016 рік в сумі 4300000грн.-загальний
обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми на 2016 рік в сумі
4300000грн. Виконання заходів проводити у межах виділених на фінансування
Програми коштів. По даному питанню виступила депутат від виборчого округу
№ 4 Євстратьєва В.С., яка внесла пропозицію про затвердження рішення по
даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити рішення по
даному питанню?. Прошу голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за,
С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за,
О.Клубук – за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за,
Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному
питанню затверджено одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання порядку денного. “Про затвердження Положення про порядок
відчуження майна комунальної власності територіальної громади Любешівської
селищної ради”. Слово по даному питанню надається Л.В. Горщар - голові
постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціальногоекономічного розвитку селищної ради. Шановні депутати! Відповідно до
Положень Господарського та Цивільного кодексів України, Законів України
«Про управління об’єктами державної власності», «Про передачу об’єктів
державної та комунальної власності», «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», з метою
впорядкування умов відчуження майна, яке перебуває у власності територіальної
громади Любешівської селищної ради, керуючись п. 30 ст. 26 та ст. 60 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціальноекономічного ровитку селищної ради, нам необхідно Затвердити Положення

про порядок відчуження майна комунальної власності територіальної громади
Любешівської селищної ради. Усі ви мали можливість ознайомитись з цим
Положенням так, як воно було відправлене на ваші електронні пошти. По
даному питанню виступив депутат від виборчого округу № 17 Солошик В.І.,
який вніс пропозицію про затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити Положення
про порядок відчуження майна комунальної власності територіальної громади
Любешівської селищної ради у поданій редакції ?. Прошу голосувати. В. Корець
– за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за,
М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за,
Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О.Клубук – за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти?
Немає. Утримався?
Немає. Рішення по даному питанню затверджено
одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного.
“Про надання дозволу на відчуження майна комунальної власності”. Слово по
даному питанню надається Л.В. Горщар - голові постійної комісії з питань
бюджету, комунальної власності та соціального-економічного розвитку селищної
ради. Шановні депутати! Відповідно до Положення про порядок відчуження
майна комунальної власності територіальної громади Любешівської селищної
ради, керуючись п. 30 ст. 26 та ст. 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
бюджету ,комунальної власності та соціально- економічного розвитку селищної
ради необхідно надати дозвіл на відчуження майна комунальної власності
територіальної
громади
Любешівської
селищної
ради
приміщення
фельдшерсько-акушерського пункту у с.Заріка вул.Зарічна Любешівського
району Волинської області. Виконавчому комітету селищної ради процедуру
відчуження майна комунальної власності територіальної громади Любешівської
селищної ради приміщення фельдшерсько-акушерського пункту у с.Заріка
вул.Зарічна Любешівського району Волинської області провести у відповідності
до Положення. По даному питанню виступив депутат від виборчого округу № 2
Котик А.Д., який вніс пропозицію про затвердження рішення по даному
питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити рішення по
даному питанню?. Прошу голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за,
С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за,
О.Клубук – за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за,
Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному
питанню затверджено одноголосно. Переходимо до
розгляду наступного
питання порядку денного “ Про розгляд заяв про встановлення пільг по сплаті
земельного податку у 2017 році”. Слово по даному питанню надається Божку
М.А.- голові постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища. Шановні депутати! До
селищної ради з проханням про звільнення від сплати земельного податку на
2017 рік звернулися національний природний парк «Прип’ять-Стохід»,

Любешівське районне лабораторне відділення Маневицького міжрайонного
відділу Державної установи «Волинський обласний лабораторний центр
Держсанепідемслужби України», Любешівське управління водного господарства,
Волинський обласний центр з гідрометеорології, управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Волинській області 12 Державної пожежнорятувальної частини, Любешівський районний військовий комісаріат, Луцький
прикордонний загін, Маневицька місцева прокуратура, управління Служби
Безпеки України у Волинській області, Любешівський районний суд Волинської
області, управління ветеринарної медицини в Любешівському районі,
Любешівський РВ УМВС України у Волинській області, управління Пенсійного
фонду України в Любешівському районі, Любешівська районна рада,
Любешівська селищна рада, керуючись статтями 26, 69 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 та 284 Податкового кодексу України
від 02.12.2010 року № 2755-У1із змінами та доповненнями внесеними згідно із
законами Украіни від 07.07.2011р №3609-VI,від 28.12.2014 року №71-VIII, від
24.12.2015 р.№ 909-VIII, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища, пропоную відмовити у наданні пільги по сплаті земельного податку
для юридичних осіб на 2017 рік: - бюджетним установам та організаціям, які
повністю утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів та органам
місцевого самоврядування; - національним-природним паркам; - суб’єктам
господарювання у яких на балансі знаходяться землі водного фонду, що
фінансуються за рахунок бюджетних коштів. Виступили депутати - Шукалович
Микола Миколайович, Солошик Валентин Іванович, які підтримали голову
земельної комісії щодо не надання пільг по сплаті земельного податку для
юридичних осіб на 2017 рік: - бюджетним установам та організаціям, які
повністю утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів та органам
місцевого самоврядування; - національним-природним паркам; - суб’єктам
господарювання у яких на балансі знаходяться землі водного фонду, що
фінансуються за рахунок бюджетних коштів. Поступила пропозиція від
депутата Л.В.Горщар про затвердження рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити рішення по
даному питанню?. Прошу голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за,
С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за,
О.Клубук – за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за,
Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному
питанню затверджено одноголосно. Переходимо до
розгляду наступного
питання порядку денного “ Про встановлення місцевих податків та зборів на
2017”. Слово по даному питанню надається Л.В. Горщар - голові постійної
комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціального-економічного
розвитку селищної ради. Шановні депутати! Відповідно до ст. ст. 10, 12
Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та
доповненнями та керуючись п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», нам необхідно Встановити та затвердити на території

селищної ради на 2017 рік місцеві податки і збори згідно чинного законодавства,
а саме: податок на майно; податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки; транспортний податок; плата за землю; єдиний податок; збір за місця
для паркування транспортних засобів; туристичний збір. Усі депутати мали
можливість ознайомитись з Положенням про податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, Положенням про транспортний податок,
Положенням про плату за землю,
Положенням
про єдиний податок,
Положенням по збору за місця для
паркування транспортних засобів,
Положенням про туристичний податок так, як проекти положень були
відправленні
на ваші електронні пошти. Можливо будуть доповнення,
пропозиції?. Поступила пропозиція від депутата Оласюк Г.І. про затвердження
рішення у викладеній редакції.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити рішення по
даному питанню?. Прошу голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за,
С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за,
О.Клубук – за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за,
Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному
питанню затверджено одноголосно. Переходимо до
розгляду наступного
питання порядку денного “ Про назву провулку в смт. Любешів”. Слово по
даному питанню надається М.Шукаловичу – голові постійної комісії з питань
забезпечення законності, правопорядку, соціального захисту населення, сім’ї та
молоді. Шановні депутати! До селищної ради з проханням присвоїти назву
провулку на житловому масиві «Навпроти кримських вин», звернулись жителі
цього масиву та на виконання пропозицій виконкому селищної ради щодо
присвоєння назви провулку на житловому масиві «Навпроти кримських вин»,
на виконання частини 1 статті 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендацій постійної комісії з питань забезпечення
законності, правопорядку соціального захисту населення, сім’ї та молоді,
пропоную присвоїти назву провулку Молодіжний в смт Любешів. Поступила
пропозиція від депутата Л.В.Горщар про затвердження рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити рішення по
даному питанню?. Прошу голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за,
А.Карпік - за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О.Клубук – за,
В.Солошик – за, М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за.
Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню затверджено
одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “
Про надання одноразової грошової допомоги Борисюку Анатолію Михайловичу,
Шоломіцькому Михайлу Дмитровичу, Чупрун Анастасії Павлівні, Дусик Ніні
Володимирівні, Колб Ніні Іванівні”. Слово по даному питанню надається
М.Шукаловичу – голові постійної комісії з питань забезпечення законності,
правопорядку, соціального захисту населення, сім’ї та молоді. Шановні депутати!
У всіх цих заявників досить серйозні проблеми зі здоров’ям, у кожній справі є усі
підтверджуючі
довідки про їхні тяжкі хвороби, також є акти обстеженя

матеріально-побутових умов. Акти складалися в присутності депутатів на чиїх
округах проживають заявники. Заяви розглядались як на гуманітарній так і на
бюджетних комісіях./Зачитуються заяви та висновки комісій/. Із п’яти заявників,
одній необхідна матеріальна допомога на ліквідацію пожежі, яка сталась у березні
місяці цього року це Колб Ніна Іванівна. Під час пожежі будинку вона втратила
чоловіка та його матір. Виступили: Крат Н.А., яка внесла пропозицію надати
матеріальну допомогу Борисюку Анатолію Михайловичу на лікування хворої
дружини – 1000 грн., Шоломіцькому Михайлу Дмитровичу на лікування хворої
дружини – 500 грн., так, як в цьому році його дружині уже виділялась мат. допомога
в сумі 500 грн., Чупрун Анастасії Павлівні в сумі 500 грн., Дусик Ніні
Володимирівні, онкохворій 1000 грн., Колб Ніні Іванівні, яка потерпіла від пожежі
1000 грн.. Депутати: - Любчик С.П., Євстратьєва В.С., Домальчук Л.Л. внесли
пропозиції про виділення вищеназваних сум заявникам.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб виділити кошти в сумі: - 1000
грн. Борисюку А.М.,- 500 грн. Шоломіцькому М.Д., - 500 грн. Чупрун А.П., -1000
грн. Дусик Н.В.,- 1000 грн. Колб Н.І. та рішення по кожному заявнику прийняти
окремо ? Прошу голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за,
А.Карпік - за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О.Клубук – за,
В.Солошик – за, М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за.
Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню затверджено
одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “
Про надання дозволу на проектування та будівництво волокно- оптичної лінії
зв’язку « Зарічне – Любешів». Слово по даному питанню надається М.Шукаловичу
– голові постійної комісії з питань забезпечення законності, правопорядку,
соціального захисту населення, сім’ї та молоді. Шановні депутати! Відповідно до
п.34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтей 12,
75, 186 Земельного Кодексу України, розглянувши клопотання ТДВ «Модем»
про надання дозволу на проектування та будівництво волоконно-оптичної лінії
зв’язку «Зарічне-Любешів», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища селищної ради, пропоную дати дозвіл Товариству з додатковою
відповідальністю «Модем»(далі ТДВ «Модем») на прокладання кабельної лінії на
землях Любешівської селищної ради та зобов’язати ТДВ «Модем» відшкодувати,
згідно встановленого порядку, власникам землі та землекористувачам всі збитки,
завдані при проведенні робіт. Поступила пропозиція від депутата Солошика В.І.
про затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення по вищеназваному
питанню затвердити?. Прошу голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик за, А.Карпік - за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О.Клубук – за,
В.Солошик – за, М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за.
Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню затверджено
одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про затвердження розпоряджень голови, прийнятих у міжсесійний період”. Слово

по даному питанню надається Л.В. Горщар - голові постійної комісії з питань
бюджету, комунальної власності та соціального-економічного розвитку селищної
ради. Шановні депутати! Селищним головою у міжсесійний період було прийнято
ряд розпоряджень, які вносяться на розгляд та затвердження сесії, а саме:
-від
16.05.2016року№43
«Про
внесення
змін
до
показників
селищного бюджету на 2016 рік»; - від 27.05.2016року№ 45 « Про внесення змін
до показників селищного бюджету на 2016 рік»; - від 01.06.2016року№ 48 « Про
внесення змін до показників селищного бюджету
на 2016 рік»; -від
01.06.2016року№ 49 « Про попередню оплату послуг з енергопостачання на2016
рік»; -від 15.06.2016 року № 51 « Про внесення змін до показників
до
селищного бюджету на 2016 рік»; -від 21.06.2016 року№ 54 «Про затвердження
штатного розпису». Поступила
пропозиція від депутата Оласюк Г.І. про
затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб розпорядження селищного
голови прийняті в міжсесійний період затвердити? Прошу голосувати. В. Корець –
за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за,
Є.Шукалович – за, О.Клубук – за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, О. Зімич –
за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення
по даному питанню затверджено одноголосно. Переходимо до
розгляду
наступного питання порядку денного “Про план роботи слищної ради на ІІ
півріччя 2016 року”. Слово по даному питанню надається М.Шукаловичу – голові
постійної комісії з питань забезпечення законності, правопорядку, соціального
захисту населення, сім’ї та молоді. Шановні депутати! Відповідно до пункту 7
частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та
враховуючи пропозиції депутатів, постійних комісій селищної ради нам потрібно
затвердити план роботи селищної ради на ІІ півріччя 2016 року. На ваш розгляд
та затвердження вноситься проект питань, які будуть розглядатися на сесіях
селищної ради: - Про затвердження виконання селищного бюджету за ІІ квартал
2016 року ( липень місяць). Готують: селищний голова В.Корець, головний
бухгалтер Т.Поліщук. Про місцеві податки та збори (липень місяць) Готують :
селищний голова В.Корець,
головний бухгалтер
Т.Поліщук. Про розгляд
звернень,заяв громадян з актуальних питань соціально-економічного розвитку
селища та земельних питань. Щомісячно. Готують: селищний голова В.КОРЕЦЬ,
землевпорядник О.Семенюк. Питання, які будуть розглядатися постійними
комісіями. Комісія з питань бюджету та фінансів та соціально-економічного
розвитку селищної ради: про затвердження виконання селищного бюджету за ІІ
квартал 2016 року - липень, про хід виконання селищного бюджет за ІІ квартал
2016
року
липень;
про місцеві податки та збори – липень. Готує: виконавчий комітет. Комісія з
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища селищної ради. Про розгляд звернень, заяв громадян із земельних
питань Комісія з питань забезпечення законності, правопорядку, соціального
захисту населення, сім’ї та молоді селищної ради; Про розгляд звернень,заяв
громадян
з питань соціального захисту населення селищної ради. Готує:

виконавчий комітет. Питання, які передбачається аналізувати і організовувати
виконання: - критичні зауваження, пропозиції висловлені на сесії постійно.
Поступила пропозиція від депутата Оласюк Г.І. про затвердження рішення по
даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити план роботи
селищної ради на ІІ півріччя у викладеній редакції?. Прошу голосувати. В. Корець –
за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за,
Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за,
Є.Шукалович – за, О.Клубук – за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, О. Зімич –
за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення
по даному питанню затверджено одноголосно. Переходимо до
розгляду
наступного питання порядку денного “Про скасування рішення сесії № 5/54 від
29.02.2016 року?”. Слово по даному питанню надається Л.В. Горщар - голові
постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціальногоекономічного розвитку селищної ради. Шановні депутати! Відповідно до статті 26,
28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи
пропозиції постійної комісії селищної ради з питань планування бюджету та
фінансів, соціально-економічного і культурного розвитку селищної ради. Потрібно
скасувати рішення сесії селищної ради №5/54 від 29.02.2016 року «Про звільнення
від сплати земельного податку комунального підприємства «Любешів-КомфортСервіс» з 01 липня 2016 року», прошу підтримати і скасувати рішення сесії
селищної ради №5/54 від 29.02.2016 року. Поступила пропозиція від депутата
Оласюк Г.І. про затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб скасувати рішення сесії
селищної ради №5/54 від 29.02.2016 року ? Прошу голосувати. В. Корець – за,
А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за,
Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за,
Є.Шукалович – за, О.Клубук – за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, О. Зімич –
за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення
по даному питанню
затверджено одноголосно. Переходимо до
розгляду
наступного питання порядку денного “Про надання дозволу на розробку
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): Мельник Степан Савич (земельна ділянка в смт Любешів вул.Зарічна, 19); Лебич
Любов Павлівна (земельна ділянка в смт.Любешів вул. Садова, 11)”. Слово по
даному питанню надається голові постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища – Божку Михайлу
Андрійовичу. Шановні депутати! До селищної ради з проханням про надання
дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка), звернулися - Мельник Степан Савич (земельна ділянка в смт Любешів
вул. Зарічна, 19) - Лебич Любов Павлівна (земельна ділянка в смт.Любешів вул.
Садова, 11). Це діючі забудови, тому пропоную задовільнити їх прохання,

прийнявши рішення по кожному заявнику окремо. Поступила пропозиція від
депутата Солошика В.І. затвердити рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення затвердити по
кожному заявнику окремо? Прошу голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за,
Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за,
С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за,
О.Клубук – за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за,
Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню
затверджено одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного: -“Про
надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для ведення особистого селянського господарства: - Михалик Ольга
Степанівна (смт Любешів вул. Березня, 34); - Демидович Іван Васильович (смт.
Любешів вул. Березня, 6)”. Слово по даному питанню надається голові постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища – Божку Михайлу Андрійовичу. Шановні депутати! До
селищної ради звернулися громадяни селищної ради про надання дозволу на
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського
господарства,а саме: - Михалик Ольга Степанівна (смт Любешів вул. Березня,
34); - Демидович Іван Васильович (смт. Любешів вул. Березня, 6) усі питання
розглядались на засіданні земельної комісії, вивчались землевпорядником селищної
ради. Це діючі земельні ділянки, які використовуються для ведення особистого
селянського господарства
громадянами - Михалик Ольгою Степанівною(смт
Любешів вул. Березня, 34); - Демидовичем Іваном Васильовичем (смт. Любешів
вул. Березня, 6)”. Слово по даному питанню надається голові постійної комісії.
Поступила пропозиція від депутата Медведюка А.П. затвердити рішення по даному
питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення затвердити? Прошу
голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О.Клубук – за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню затверджено одноголосно.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного: -“Про надання
дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для
будівництва і обслуговування індивідуального гаража : - Ковалишину
Олександру Васильовичу (смт Любешів вул. Чапаєва) – площа 24 м.кв.”. Слово по
даному питанню надається голові постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища – Божку
Михайлу Андрійовичу. Шановні депутати! До селищної ради звернувся
Ковалишин Олександр Васильович, житель смт Любешів вул. Чапаєва. про
надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у

власність для будівництва і обслуговування індивідуального гаража. Це існуюча
забудова, гараж цей стояв і стоїть роками, тому враховуючи рекомендації
земельної комісії, пропоную дати дозвіл на розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) у власність для будівництва і обслуговування індивідуального
гаража Ковалишину О.В. Поступила пропозиція від депутата Котика А.І. про
затвердження рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення затвердити? Прошу
голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О.Клубук – за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню затверджено одноголосно.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного: “Про надання
дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5901 га
для обслуговування майстерні та гаражів(виробничої бази) СП «Литук» (смт
Любешів вул. Березня,15)”. Слово по даному питанню надається голові постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища – Божку Михайлу Андрійовичу. Шановні депутати! До
селищної ради звернулось СП «Литук» про надання дозволу на розробку
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5901 га для обслуговування
майстерні та гаражів(виробничої бази) смт. Любешів, вул.Березня,15, підстав для
відмови немає, підприємство працює багато років, усі викуплені ними приміщення
на сьогоднішній день є діючими і використовуються за призначенням, тому
пропоную надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
площею 0,5901 га для обслуговування майстерні та гаражів(виробничої бази) смт.
Любешів, вул.Березня,15. Поступила пропозиція від депутата Медведюка А.П.
про затвердження рішення.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення затвердити?
Прошу голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва –
за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О.Клубук – за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню затверджено одноголосно.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного: -“Про надання
дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки за К.№ 0723155100:01:001:1841 загальною площею 0.7255 га
(для обслуговування існуючих будівель та споруд Заготконтори Любешівської
райспоживспілки) для будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови - КВЦПЗ: В. 03.15: Любешівській селищній раді (смт.Любешів,
вул.Берегова,1 б). Слово по даному питанню надається голові постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного

середовища – Божку Михайлу Андрійовичу. Шановні депутати! До селищної ради
надійшло клопотання від Любешівської райспоживспілки про надання дозволу
на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки за
К.№ 0723155100:01:001:1841 загальною площею 0.7255 га (для
обслуговування існуючих будівель та споруд заготконтори для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови - КВЦПЗ: В. 03.15:
смт.Любешів, вул.Берегова,1 б. Так, як адмінприміщення колишньої заготконтори
викуплено однією із працівниць заготконтори, тому і виникла необхідність
цього розподілу. Питання вивчалось землевпорядником селищної ради, воно не
суперечить чинному законодавству, враховуючи пропозиції земельної комісії
пропоную надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки за
К.№ 0723155100:01:001:1841 загальною
площею 0.7255 га (для
обслуговування
існуючих будівель та споруд
Заготконтори Любешівської райспоживспілки) для будівництва та обслуговування
інших будівель громадської забудови - КВЦПЗ: В. 03.15: в смт.Любешів,
вул.Берегова,1б. Поступила пропозиція від депутата Солошика В.І. затвердити
рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення затвердити? Прошу
голосувати. А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за,
М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за,
Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О.Клубук – за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню затверджено одноголосно.
Переходимо до
розгляду наступного
питання порядку денного: - “Про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо відновлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): Мінчуку Андрію Володимировичу (смт. Любешів вул. Чкалова, 15)”. Слово по
даному питанню надається голові постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища – Божку
Михайлу Андрійовичу. Шановні депутати! До селищної ради звернувся Мінчук
Андрій Володимирович, житель смт. Любешів
вул. Чкалова,15 про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо відновлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), це
існуюча забудова. Заявник купив цей будинок, а зараз хоче юридично
переоформити земельну ділянку, тому пропоную рекомендувати селищній раді
задовільнити прохання заявника. Поступила пропозиція від депутата Зімича О.І.
затвердити рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення затвердити? Прошу
голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О.Клубук – за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню затверджено одноголосно.

Переходимо до розгляду наступного питання
порядку
денного: - “Про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Свято-Пантелеймонівській релігійній
громаді УПЦ”. Слово по даному питанню надається голові постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища – Божку Михайлу Андрійовичу. Шановні депутати! До селищної
ради звернувся священник Свято-Пантелеймонівської релігійної громади УПЦ
про затвердження розробленої Любешівським районним виробничим відділом
Волинської регіональної філії Державного Підприємства “Центр Державного
Земельного Кадастру” технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.1078 га СвятоПантелеймонівській релігійній громаді Української Православної Церкви для
будівництва і обслуговування будівель громадських та релігійних організацій –
КВЦПЗ: В 03.04., кадастровий номер 0723155100:05:001:0125, яка розташована по
вул. Вишнева, 1 в с. Рудка Любешівського району Волинської області. Це другий
крок, на минулій сесії ми давали дозвіл на розробку, а зараз необхідно затвердити
цю технічну документацію, тому пропоную затвердити розроблену Любешівським
районним виробничим відділом Волинської регіональної філії Державного
Підприємства “Центр Державного Земельного Кадастру” технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
площею 0.1078 га Свято-Пантелеймонівській релігійній громаді Української
Православної Церкви для будівництва і обслуговування будівель громадських та
релігійних
організацій-КВЦПЗ:В03.04.,кадастровий
номер
0723155100:05:001:0125, яка розташована по вул. Вишнева, 1 в с. Рудка
Любешівського району Волинської області та передати в постійне користування
Свято-Пантелеймонівській релігійній громаді Української Православної Церкви
земельну
ділянку
площею
0,1078
га
за
кадастровим
номером
0723155100:05:001:0125,
яка розташована в с. Рудка вул. Вишнева, 1.
Поступила пропозиція від депутата Зімича О.І. затвердити рішення по даному
питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення затвердити? Прошу
голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О.Клубук – за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню затверджено одноголосно.
Переходимо до
розгляду наступного
питання порядку денного: - “Про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки
К.№ 0723155100:01:001:0247 для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і спору (присадибна ділянка): Партик Людмилі Пилипівні (смт. Любешів вул. Тополева,5) діл.1-0.0750 га, к.№
0723155100:01:001:1854; - Партик Людмилі Пилипівні (смт. Любешів вул.
Тополева,5) діл.2-0.0750 га, к.№ 0723155100:01:001:1855. Слово по даному
питанню надається голові постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища – Божку Михайлу

Андрійовичу. Шановні депутати! До селищної ради звернулась Партик Людмила
Пилипівна, жителька смт. Любешів вул. Тополева,5 про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки К.№
0723155100:01:001:0247 для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і спору (присадибна ділянка): діл.1-0.0750 га, к.№
0723155100:01:001:1854; діл.2-0.0750 га, к.№ 0723155100:01:001:1855. Рішення
про надання дозволу на розробку технічної документації по даній земельній
ділянці ми приймали раніше, а це друге рішення про затвердження цієї
документації, яке необхідно приймати згідно чинного законодавства, тому
пропоную рекомендувати селищній раді затвердити рішення по даному питанню.
Поступила пропозиція від депутата Солошика В.І. рекомендувати селищній раді
задовільнити заяву Партик Л.П.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення затвердити? Прошу
голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О.Клубук – за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню затверджено одноголосно.
Переходимо до
розгляду наступного
питання порядку денного: “Про
розірвання договорів оренди землі за згодою сторін в зв’язку з будівництвом
одного із об’єктів згідно проектно-технічної документації та надання даної
земельної ділянки у власність: - Матюку Ярославу Михайловичу (смт. Любешів
вул. Ярослава Мудрого,1)- Акт обстеження-05.07.16 р.; - Качану Сергію
Вікторовичу (смт. Любешів вул. Івана Мазепи, 14) - Акт обстеження-05.07.16; Кузьміч Людмилі Григорівні (смт Любешів пров. Пушкіна, 2) Акт обстеження05.07.16; - Гапонюк Тетяні Анатоліївні (смт Любешів вул. Прохідська,19)Акт
обстеження-05.07.16; Гунчику Сергію Анатолійовичу (смт Любешів вул. Героїв
Небесної Сотні, 9. Слово по даному питанню надається голові постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища – Божку Михайлу Андрійовичу. Шановні депутати! До селищної ради
звернулися
громадяни селищної ради та у часники бойових дій АТО про
розірвання договорів оренди землі за згодою сторін в зв’язку з будівництвом
одного із об’єктів згідно проектно-технічної документації та надання даної
земельної ділянки у власність, (зачитуються заяви) по кожному заявнику були
складенні акти, попередньо перевірених комісією, земельних ділянок, тому
пропоную розірвати договори оренди землі за згодою сторін в зв’язку з
будівництвом одного із об’єктів. Поступила пропозиція від депутата Карпіка А.І.
задовільнити прохання заявників щодо розірвання договорів оренди, прийнявши
рішення по кожному окремо.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення затвердити? Прошу
голосувати. А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за, А.Медведюк - за,
М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, А.Карпік - за, Н.Крат – за,
Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О.Клубук – за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню затверджено одноголосно.

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного: - “Про надання
земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт. Любешів
таким громадян: -Токарчуку Сергію Васильовичу – учасник бойових дій -АТО (жителя с. Бучин вул. Перемоги, 30); - Ятчуку Миколі Олексійовичу – учасник
бойових дій -АТО - (жителя смт Любешів, вул. Прохідська, 7); - Зімичу Леоніду
Петровичу – учасник бойових дій -АТО - (жителя с. Лахвичі, вул. 1 Травня, 2); Рокуну Віктору Степановичу – учасник бойових дій -АТО - (жителя смт Любешів,
вул. Б. Хмельницького, 45); - Пархомчуку Андрію Вікторовичу – учасник бойових
дій -АТО - (жителя смт Любешів, вул. Сагайдачного, 57); - Більцю Сергію
Васильовичу – учасник бойових дій -АТО - (жителя смт Любешів, вул. Б.
Хмельницького, 25). Слово по даному питанню надається голові постійної комісії
з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища – Божку Михайлу Андрійовичу. Шановні депутати! До селищної ради
звернулися
учасники бойових дій АТО про надання земельних ділянок у
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт. Любешів (зачитуються заяви). Усі
ми знаємо, що задовільнити прохання заявників неможливо із-за відсутності
вільних земельних ділянок у Любешові, тому відмовляємо, але залишаємо
заявників на черзі. Поступила пропозиція від депутата Зімича О.Ф. рекомендувати
селищній раді прийняти рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення затвердити? Прошу
голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О.Клубук – за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню затверджено одноголосно.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного: - “Про розгляд
заяв громадян про надання земельних ділянок в оренду для будівництва і
обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) в смт. Любешів: - Мартинчук Людмили Анатоліївни (жительки смт Любешів, вул. Космонавтів,5); -Томашука Сергія Васильовича –
(житель смт Любешів, вул. Шолохова, 39); - Макарчук Ірини Василівни –
(жительки смт Любешів, вул. Космонавтів, 2); - Кудлюк Людмили Олександрівни
– (жительки смт Любешів, вул. Свободи, 27); - Гука Андрія Зіновійовича - (житель
смт Любешів, вул. Свободи, 3/12);-Лопуховича Володимира Павловича - (житель
смт Любешів, провул. 30-річчя Перемоги, 9); - Кравчук Наталії Миколаївни –
(жительки смт Любешів вул. Поліська, 7); Бартошика Максима Вікторовича –
(житель смт Любешів вул. Івана Франка, 3); - Шмата Сергія Миколайовича –
(житель смт Любешів вул. Зарічна, 14). Слово по даному питанню надається
голові постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища – Божку Михайлу Андрійовичу. Шановні
депутати! До селищної ради звернулися
жителі селищної ради про надання
земельних ділянок в оренду для будівництва і обслуговування
житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт. Любешів,

( зачитуються заяви) аналогічне питання попередньому, відмовляємо і залишаємо
в черзі. Поступила пропозиція від депутата Зімича О.Ф. прийняти рішення по
даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення затвердити? Прошу
голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О.Клубук – за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню затверджено одноголосно.
Переходимо до
розгляду наступного
питання порядку денного: - “Про
надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з
метою подальшого викупу земельної ділянки за к№ 0723155100:01:001:1658: Яцуку Володимиру Васильовичу (смт. Любешів вул. Березня,1В – для
обслуговування приміщення прохідної- КВЦПЗ: В.03.15.). Слово по даному
питанню надається голові постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища – Божку Михайлу
Андрійовичу. Шановні депутати! До селищної ради звернувся підприємець Яцук
Володимир Васильович про надання дозволу на проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки з метою подальшого викупу земельної ділянки за к№
0723155100:01:001:1658: в смт.Любешів, вул.Березня,1В для обслуговування
приміщення прохідної- КВЦПЗ: В.03.15.), згідно чинного законодавства ми не
вправі відмовляти, тому пропоную надання дозвіл Яцуку Володимиру
Васильовичу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з
метою подальшого викупу земельної ділянки за к№ 0723155100:01:001:1658: в
смт.Любешів, вул.Березня,1В для обслуговування приміщення прохідної- КВЦПЗ:
В.03.15.). Поступила пропозиція від депутата Шукаловича Є.І. прийняти рішення
по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення затвердити? Прошу
голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О.Клубук – за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню затверджено одноголосно.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного: - “Про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду терміном на 5 років площею 0,5194 га для обслуговування зерноскладу:Савоніку Станіславу Юхимовичу - (с. Рудка, вул. Волі, 1А). Слово по даному
питанню надається голові постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища – Божку Михайлу
Андрійовичу. Шановні депутати! До селищної ради звернувся
підприємець
Савонік Станіслав Юхимович про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 5 років
площею 0,5194 га для обслуговування зерноскладу в с. Рудка, вул. Волі, 1а.
Нерухмість, яку придбав вищеназваний підприємець використовує за
призначенням, тому немає потреби у незадоволені його прохання. Поступила

пропозиція від депутата Солошика В.І. рекомендувати селищній раді прийняти
рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення затвердити? Прошу
голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О.Клубук – за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню
затверджено
одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного: «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) та надання земельної ділянки у власність: Корецю Сергію Васильовичу - (зем. ділянка в смт. Любешів вул. Героїв Небесної
Сотні,11) - учасник АТО». Слово по даному питанню надається голові постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища – Божку Михайлу Андрійовичу. Шановні депутати! До
селищної ради звернувся
Корець Сергій Васильович учасник АТО про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) та надання земельної ділянки у власність
смт. Любешів вул. Героїв Небесної Сотні,11. Згідно чинного законодавства нам
необхідно затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) та надання земельної ділянки у власність.Корцю Сергію Васильовичу. Це друге рішення, першим ми надаємо дозвіл на
розробку проекту, а другим затверджуємо, тобто надаємо право заявникові
одержати земельну ділянку у власність. Поступила пропозиція від депутата Зімича
О.Ф. прийняти рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення затвердити? Прошу
голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О.Клубук – за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню
затверджено
одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного: «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) та надання земельної ділянки в оренду на
період будівництва одного із об’єктів згідно проектно-технічної документації
громадянину: - Ланевичу Сергію Гавриловичу - (зем. ділянка в смт Любешів вул.
Тополева, 13; - Бондарчук Аллі Петрівні - (зем. ділянка в смт Любешів вул.
Польова, 6); Черевку Володимиру Валерійовичу - (зем. ділянка в смт Любешів
вул. Г.Сковороди, 5); - Русилу Ростиславу Володимировичу – (зем.ділянка в с.
Рудка вул. Грушевського, 2); - Оласюку Івану Івановичу – (зем.ділянка в с. Рудка
вул. Грушевського,2». Слово по даному питанню надається голові постійної

комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища – Божку Михайлу Андрійовичу. Шановні депутати! До
селищної ради звернулися жителі селищної ради про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) та надання земельної ділянки в оренду на період будівництва одного із
об’єктів згідно проектно-технічної документації, а саме: - Ланевичу Сергію
Гавриловичу - (зем. ділянка в смт Любешів вул. Тополева, 13; - Бондарчук Аллі
Петрівні - (зем. ділянка в смт Любешів вул. Польова, 6); Черевку Володимиру
Валерійовичу - (зем. ділянка в смт Любешів вул. Г.Сковороди, 5); - Русилу
Ростиславу Володимировичу – (зем.ділянка в с. Рудка вул. Грушевського, 2); Оласюку Івану Івановичу – (зем.ділянка в с. Рудка вул. Грушевського, 1). Усім
названим громадянам були розроблені проекти землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та надання
земельної ділянки в оренду на період будівництва одного із об’єктів згідно
проектно-технічної документації, розглянувши ці проекти та врахувавши
пропозиції земельної комісії, необхідно затвердити ці проекти, тому пропоную
затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) та надання земельної ділянки в оренду на період
будівництва одного із об’єктів згідно проектно-технічної документації по кожному
заявнику окремо. Поступила пропозиція від депутата Шукаловича Є.І. прийняти
рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення затвердити?
Прошу голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва –
за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О.Клубук – за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню прийнято одноголосно.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного: - «Про надання
дозволу на розробку детального плану земельної ділянки за к. №
0723155100:01:001:0818 площею 0,0655 га в смт Любешів по вул. Незалежності,
16 а, гр. Оксенюк Наталії Григорівні». Слово по даному питанню надається
голові постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища – Божку Михайлу Андрійовичу. Шановні
депутати! До селищної ради звернулася Оксенюк Наталія Григорівна про надання
дозволу на розробку детального плану земельної ділянки за к. №
0723155100:01:001:0818 площею 0,0655 га в смт Любешів по вул. Незалежності,
16 а. Це діюча забудова (двохповерховий житловий будинок померлих батьків). На
сьогодні заявниця є власником цього будинку. На першому поверсі вона хоче
зробити магазин, це не суперечить чинному законодавству, тому пропоную
рекомендувати селищній раді надати дозвіл на розробку детального плану
земельної ділянки за к. № 0723155100:01:001:0818 площею 0,0655 га в смт
Любешів по вул. Незалежності, 16 а, Оксенюк Наталії Григорівні Поступила

пропозиція від депутата Шукаловича М. М. прийняти рішення по даному
питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення затвердити? Прошу
голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва – за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О.Клубук – за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню затверджено одноголосно.
Переходимо до
розгляду наступного питання порядку денного: - «Про
затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки та надання
дозволу на викуп даної земельної ділянки за К.№ 0723155100:01:001:1581
загальною площею 0,1340 га для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови (для обслуговування адмінприміщення та зайняттю іншою
підприємницькою діяльністю):-Бущуку Миколі Васильовичу (зем. діл. за адресою:
смт. Любешів вул. Березня, 2Г)». Слово по даному питанню надається голові
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища – Божку Михайлу Андрійовичу. Шановні
депутати! До селищної ради звернувся підприємець Бущук Микола Васильович
про затвердження
Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки
несільськогосподарського призначення площею 1340 м.кв., наміченої для продажу
у власність для будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови (для обслуговування адмінприміщення та зайняттю іншою
підприємницькою діяльністю) в смт Любешів вул. Березня, 2Г Любешівського
району Волинської області. Кадастровий номер 0723155100:01:001:1581. Ринкова
вартість даної земельної ділянки за один кв.м. вказана в Звіті становить 24,67 грн.
У кого які будуть пропозиції щодо цієї суми?
ВИСТУПИЛИ: Семенюк Оксана Сергіївна – землевпорядник селищної ради:
сказала, що звіт з оцінки містить професійну думку виконавця стосовно вартості
об»єкта і не є гарантією того, що об»єкт буде продано за ціною, рівною вартості
об»єкта, вказаній у звіті.
Шукалович Євгеній Іванович – депутат від виборчого округу № 15 запропонував
збільшити ринкову вартість земельної ділянки на 50 % (на 16531 грн. 00 коп.) від
вартості що вказана у Звіті про експертну грошову оцінку від 15.06.2016 р., а
саме: 49593 грн. (сорок дев’ять тисяч п’ятсот дев’яносто три) грн. 00 коп.
Солошик Валентин Іванович – депутат від виборчого округу №17 сказав:
враховуючи те, що земельна ділянка несільськогосподарського призначення
площею 1340 м.кв., намічена для продажу у власність, використовується
підприємцем Бущуком М.В.не для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови (для обслуговування адмінприміщення та зайняттю іншою
підприємницькою діяльністю), тобто не за цільовим призначенням, а у
комерційних цілях, тому підтримую думку Шукаловича Є.І. щодо збільшення
ринкової вартості земельної ділянки на 50 %.
Медведюк А.П., Зімич О.Ф.,Клубук О.П., запропонували затвердити Звіт про
експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського
призначення площею 1340 м.кв., наміченої для продажу у власність Бущуку

Миколі Васильовичу збільшивши ринкову вартість земельної ділянки на 50%
(відсотків) від вартості, що вказана у Звіті про експертну грошову оцінку
земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 1340 м.кв.,
наміченої для продажу у власність.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити Звіт про
експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського
призначення площею 1340 Бущуку Миколі Васильовичу, збільшивши ринкову
вартість земельної ділянки на 50% (відсотків) від вартості, що вказана у Звіті?
Прошу голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва –
за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О.Клубук – за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню затверджено одноголосно.
Переходимо до
розгляду наступного
питання порядку денного: - «Про
затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки та надання
дозволу на викуп
даної земельної ділянки за кадастровим №
0723155100:01:001:1791 загальною площею 0.2378 га
для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови (для обслуговування
матеріально-технічного складу Д-1) - КВЦПЗ: В 03.14.:- Качулі Олександру
Володимировичу (смт. Любешів вул. Березня, 1ж). Слово по даному питанню
надається голові постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища – Божку Михайлу Андрійовичу.
Шановні депутати! До селищної ради звернувся підприємець Качула Олександр
Володимирович про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної
ділянки та надання дозволу на викуп даної земельної ділянки за кадастровим №
0723155100:01:001:1791 загальною площею 0.2378 га
для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови (для обслуговування
матеріально-технічного складу Д-1) - КВЦПЗ: В 03.14.: в смт. Любешів вул.
Березня, 1ж. Розглянувши Звіт про експертну грошову оцінку вищеназваної
земельної ділянки, враховуючи те, що земельна ділянка намічена для продажу у
власність Качулі О.В. використовується не для обслуговування матеріальнотехнічного складу Д-1, тобто не за цільовим призначенням, а у комерційних
цілях, враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, пропоную
збільшити ринкову вартість земельної ділянки на 50% (відсотків) від вартості ,
що вказана у Звіті про експертну грошову оцінку земельної ділянки для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (для
обслуговування матеріально-технічного складу Д-1) - КВЦПЗ: В 03.14.,
кадастровий № 0723155100:01:001:1791, загальною площею 0,2378 га, яка
розташована по вул. Березня, 1ж в смт Любешів Любешівського району
Волинської області.
ВИСТУПИЛИ: Клубук О.П., Зімич О.Ф.,Солошик В.І., Медведюк
А.П.,Шукалович Є.І. які підтримали голову комісії, щодо збільшення ринкової
вартості земельної ділянки на 50% від вартості , що вказана у Звіті про
експертну грошову оцінку від 22.06.2016 року.

Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб збільшити ринкову вартість
земельної ділянки на 50% від вартості , що вказана у Звіті про експертну
грошову оцінку від 22.06. 2016 року Качулі Олександру Володимировичу?. Прошу
голосувати? В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва - за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О. Клубук – за, В.Солошик –
за, М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню затверджено одноголосно.
Переходимо до розгляду наступного питання
порядку
денного: - «Про
проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час
розроблення детального плану території земельної ділянки для будівництва
гаражно – складських приміщень в районі вулиці Магістральна, 1б в смт Любешів
Волинської області». Слово по даному питанню надається селищному голові
Корцю В.Т., який сказав, що 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 детального плану території, враховуючи рекомендації постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища, необхідно провести громадські слухання щодо розгляду
проекту детального плану території земельної ділянки для будівництва гаражно –
складських приміщень в районі вулиці Магістральна, 1б
в смт Любешів
Волинської області та 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 проект детального плану території земельної ділянки для будівництва
гаражно – складських приміщень.. Ознайомлення та пропозиції громадськості
приймаються з 09.07.2016 до 08.08.2016 року у приймальні Любешівської
селищної ради. Замовник розроблення детального плану виступає Любешівська
селищна рада. Розробник –Архітектурно-проектна організація - ПП «ТСМ».
Громадське обговорення маємо провести 09.08.2016 р. початок о 10.00 у сесійній
залі Любешівської селищної ради за адресою: вул. Бондаренка, 90А .
ВИСТУПИЛИ: Божко М.А., Медведюк А.П., Клубук О.П. , які внесли
пропозицію про затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення затвердити? Прошу
голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва - за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О. Клубук – за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню затверджено одноголосно.
Переходимо до
розгляду наступного
питання порядку денного: - «Про
внесення змін до Програми по охороні навколишнього середовища на 2016-2020

роки». Слово по даному питанню надається голові бюджетної комісії Горщар
Любові Василівні. Шановні депутати! Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням
постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціальноекономічного розвитку селищної ради, нам необхідно внести зміни до Програми
по охоронні навколишнього середовища на 2016-2020 роки, затвердженої
рішенням селищної ради від 24.12.2015 року № 3/5 - у графі 3 підпункту 8.1
«кошти місцевого бюджету» та пункту 8 «Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі на 2016 рік» цифри
«300 000» та «60 000» замінити відповідно цифрами «320416,8» та
«80416,8»..Виконання заходів проводити у межах виділених на фінансування
Програми коштів.(Проходить обговорення). Поступила пропозиція від депутата
Оласюк Г.І. про затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення затвердити? Прошу
голосувати. А. В. Корець – за, А. Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва - за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О. Клубук – за, В.Солошик –
за, М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню прийнято одноголосно.
Переходимо до
розгляду наступного
питання порядку денного: - «Про
безоплатну передачу
КП «Любешів-Комфорт-Сервіс» тротуарів по вулиці
Незалежності ,смт.Любешів та інших необоротних матеріальних активів». Слово
по даному питанню надається голові бюджетної комісії Горщар Любові Василівні.
Шановні депутати! Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26,пункту 9
статті 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 , нам необхідно
передати безоплатно станом на 07.07.2016 року з комунальної власності селищної
ради у власність комунального підприємства «Любешів –Комфорт – Сервіс», а
саме: - тротуари по вулиці Незалежності, смт.Любешів Любешівського району
Волинської обл.; - інші необоротні матеріальні активи Любешівської селищної
ради за адресою вулиця Бондаренка,90а смт. Любешів Любешівського району
Волинської області та затвердити персональний склад комісії по передачі
основних засобів та інших необоротних матеріальних активів з комунальної
власності селищної ради в експлуатацію комунального підприємства «ЛюбешівКомфорт-Сервіс». На ваш розгляд та затвердження пропонується слідуючий склад
комісії : Божко Людмила Степанівна – заступник селищного голови з питань
діяльності виконавчого комітету селищної ради; Комзюк Наталія Никодимівнакеруюча 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; Горщар Любов
Василівна- головний бухгалтер КП «Любешів-Комфорт-Сервіс»; Бусаров Василь
Петрович - майстер по водопостачанню та водовідведення КП «Любешів-

Комфорт-Сервіс». ВИСТУПИЛИ: Євстратьєва В.І., Любчик С.П., Домальчук Л.Л.,
які внесли пропозицію про прийняття рішення у поданій редакції.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення затвердити? Прошу
голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва - за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О. Клубук – за, В.Солошик –
за, М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню прийнято одноголосно.
Переходимо до
розгляду наступного
питання порядку денного: - «Про
передачу нерухомого майна Заріцького фельдшерського пункту у спільну
власність територіальних громад сіл, селища Любешівського району». Слово по
даному питанню надається голові бюджетної комісії Горщар Любові Василівні.
Шановні депутати! 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», враховуючи
пропозиції постійної комісії селищної ради з питань планування бюджету та
фінансів, соціально-економічного і культурного розвитку селищної ради,
необхідно передати
станом на
01.10.2016 року у спільну власність
територіальних громад сіл, селища Любешівського району із комунальної
власності територіальної громади Любешівської селищної ради юридичних осіб –
нерухоме майно Заріцького фельдшерського пункту, (юридична адреса: вул.
Зарічна,49, с. Заріка, Любешівського району, Волинської обл., 44200); - передати
безоплатно у спільну власність територіальних громад сіл, селища Любешівського
району нерухоме майно Заріцького фельдшерського пункту з комунальної
власності селищної ради та затвердити персональний склад комісії по передачі
нерухомого майна у такому сладі: - Божко Людмила Степанівна - заступник
голови з питань діяльності виконавчих органів 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.
Посадовим особам виконавчого комітету селищної ради, вжити необхідних
заходів щодо забезпечення передачі нерухомого майна Заріцького
фельдшерського пункту з комунальної власності територіальної громади
Любешівської селищної ради у спільну власність територіальних громад сіл,
селища Любешівського району після ухвалення Любешівською районною радою
відповідного рішення згідно з чинним законодавством України. ВИСТУПИЛИ:
головний бухгалтер селищної ради Поліщук Т.І., яка розказала про необхідність
проведення передачі об’єктів з державної та комунальної власності у спільну
власність територіальних громад сіл, селища Любешівського району. Депутати –
Котик А.Д., Карпік А.І., Шукалович Є.І., Хомич Н.В., внесли пропозицію про
затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення затвердити? Прошу
голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва - за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, А.Карпік - за,
Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О. Клубук – за, В.Солошик – за,

М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню затверджено одноголосно.
Переходимо до
розгляду наступного
питання порядку денного: «Про
затвердження Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки та надання
дозволу на викуп даної земельної ділянки за К № 0723155100:01:001:1625 загальною
площею 2.6141 га для обслуговування виробничих приміщень ПрАТ «Стохід»
КВЦПЗ:J 11.02. – Борисюк Ірині Богданівні (зем.діл. за адресою: смт. Любешів вул.
Бондаренка 80)”. Слово по даному питанню надається голові постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища – Божку Михайлу Андрійовичу. Шановні депутати! До селищної ради
звернулась Борисюк Ірина Богданівна з проханням про затвердження Звіту про
експертну грошову оцінку земельної ділянки та надання дозволу на викуп даної
земельної ділянки загальною площею 2.6141 га для обслуговування виробничих
приміщень ПрАТ «Стохід», придбаних нею у приватну власність (зем.діл. за
адресою: смт. Любешів вул. Бондаренка 80). Є її заява і копії Договорів купівлі продажу на об’єкти, які вона викупила. Оскільки нею не поданий Звіт про
експертну грошову оцінку земельної ділянки про яку йде мова, розгляд даного
питання пропоную перенести на друге пленарне засідання чергової восьмої сесії. Зі
слів Борисюк І.Б. через певні обставини, затягнулася розробка звіту, проте нею він
буде поданий на розгляд сесії до 15.07.2016 року. Тому звертається до депутатів про
перенесення розгляду її заяви на друге пленарне засідання. Поступила пропозиція
від депутата Клубука Олександра про перенесення розгляду питання № 8/56
порядку денного по заяві Борисюк І.Б. на друге пленарне засідання. Розгляд
питання заявниці проводити лише при наявності усіх необхідних для цього
документів.
Головуючий: Ставлю на голосування.
Хто за те, щоб підтримати дану
пропозицію прошу голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
В.Євстратьєва - за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за,
А.Карпік - за, Н.Крат – за, Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О. Клубук – за,
В.Солошик – за, М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за.
Хто проти?
Немає. Утримався? Немає. Питання №8/56 пордяку денного
сьогоднішньої сесії переноситься на друге пленарне засідання при умові подачі усіх
необхідних документів для прийняття рішення по вищезгаданому питанню.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного: « Про надання
дозволу на укладання додаткових угод про внесення змін до договорів про
встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення малої архітектурної
форми”. Слово по даному питанню надається голові постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища – Божку Михайлу Андрійовичу. Шановні депутати! Питання досить
серйозне і потребує юридично правильного підходу, в адресу селищної ради
надходить багато нарікань від жителів селища та підприємців ринку щодо
заниженої вартості 1 кв.м. на малі архітектурні форми, які знаходяться по вул.
Брестській. Підприємці, які здійснюють торгівлю на ринку запропонували зрівняти
плату до ринкової і встановити за 1 кв.м. 25 грн. Це питання вивчалось юристом
селищної ради, і не суперечить діючому законодавству, тому було підтримано

постійними комісіями селищної ради, в частині збільшення плати. Рекомендували
встановити плату за 1 кв.м. на малі архітектурні форми, які знахадяться по вул
Брестській в сумі 25 гривень. Поступила пропозиція від депутата Зімича Олега
Феодосійовича збільшити місячну плату за 1 кв.м. до 25 грн. на малі архітектурні
форми, які знаходяться по вул. Брестській та внести зміни до договорів про
встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення малої архітектурної
форми в частині зміни розміру плати за користування особистим строковим
сервітутом для розміщення та використання малої архітектурної форми для
здійснення підприємницької діяльності, шляхом укладання додаткових угод.
Укласти додаткові угоди до договорів про встановлення особистого строкового
сервітуту для розміщення малої архітектурної форми, в частині зміни розміру плати
та строків - з 1 серпня 2016 року з двадцяти одним сервітуарієм.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення затвердити? Прошу
голосувати. В. Корець – за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва - за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г. Оласюк – за, С.Любчик – не голосувала, А.
Карпік - за, Н.Крат – за, Л. Домальчук – за, Є. Шукалович – не голосував,
О. Клубук – за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, О. Зімич – за, Н.Хомич – за,
Л.Горщар – за. За – 16 осіб. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Не приймали
участі в голосуванні – 2 осіб так, як це стосувалося них особисто. Рішення по
даному питанню затверджено.
Головуючий: Шановні депутати! Питання порядку денного першого пленарного
засідання чергової восьмої сесії сьомого скликання розглянуті.
Друге пленарне засідання
Всього депутатів
– 22
Присутніх на засіданні - 17

від 15 липня 2016 року

В.КОРЕЦЬ - селищний голова
Г.ТРОПЕЦЬ – секретар сесії
Головуючий: Шановні депутати! На друге пленарне засідання чергової восьмої
сесії із 22 депутатів прибуло 17. Інші відсутні з поважних причин. На засіданні
присутні: - Борисюк Валентина Іванівна – депутат районної ради, Бущук Микола
Васильович – депутат обласної ради, Борисюк Ірина Богданівна, Борисюк
Олександр Степанович.
Дозвольте друге пленарне засідання чергової восьмої сесії Любешівської
селищної ради сьомого скликання оголосити відкритим. Прошу секретаря сесії
Тропець Галину Василівну зайняти своє робоче місце і приступити до виконання
своїх обов’язків.
На розгляд другого пленарного засідання восьмої чергової сесії
пропонується винести одне питання, «Про затвердження Звіту про експертну
грошову оцінку земельної ділянки та надання дозволу на викуп даної земельної
ділянки за К № 0723155100:01:001:1625 загальною площею 2.6141 га для
обслуговування виробничих приміщень ПрАТ «Стохід» КВЦПЗ:J 11.02. – Борисюк
Ірині Богданівні (зем.діл. за адресою: смт. Любешів вул. Бондаренка 80)”

Відповідно до порядку денного від 07.07.2016 року це питання стояло під № 8/56 ,
розгляд якого було перенесено в зв’зку з відсутністю самого Звіту про експертну
грошову оцінку земельної ділянки.
Головуючий: Шановні депутати! Хто за те щоб на другому пленарному засідані
розглянути одне вищезазначене питання? Прошу голосувати! В.Корець –за,
С.Мельник –за, А.Котик – за, Г.Тропець - за, В.Євстратьєва - за, А.Медведюк - за,
М.Божко - за, Матюк В.І. – за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, Деркач В.М. – за,
Л.Домальчук – за, Є.Шукалович – за, О. Клубук – за, В.Солошик – за, Горщар Я.П.,
О. Зімич – за. М.Шукалович – за . Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Не
голосували – 0. Затверджено одноголосно.
Головуючий: Шановні депутати! Нам необхідно затвердити регламент роботи
другого пленарного засідання чергової восьмої сесії. Пропоную для доповіді
надати 5 хв., для інформації виступаючим по 3 хв. Засідання сесії провести без
перерви. Чи є інші пропозиції? Немає. Ставлю на голосування. Хто за такий
регламент роботи, прошу голосувати? В.Корець –за, С.Мельник –за, А.Котик – за,
Г.Тропець - за, В.Євстратьєва - за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Матюк В.І. –
за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, Деркач В.М. – за, Л.Домальчук – за,
Є.Шукалович – за, О. Клубук – за, В.Солошик – за, Горщар Я.П., О. Зімич – за.
М.Шукалович – за . Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Регламент роботи
другого пленарного засідання чергової восьмої сесії затверджено одноголосно.
Головуючий: Шановні депутати! Переходимо до розгляду 56 питання порядку
денного – «Про затвердження Звіту про експертну грошову оцінку земельної
ділянки та надання дозволу на викуп даної земельної ділянки за К №
0723155100:01:001:1625 загальною площею 2.6141 га для обслуговування
виробничих приміщень ПрАТ «Стохід» КВЦПЗ:J 11.02. – Борисюк Ірині Богданівні
(зем.діл. за адресою: смт. Любешів вул. Бондаренка 80)” Слово по даному питанню
надається голові постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища – Божку Михайлу Андрійовичу.
Шановні депутати! На ваш розгляд та затвердження подано Звіт про експертну
грошову оцінку земельної ділянки та надання дозволу на викуп даної земельної
ділянки загальною площею 2.6141 га для обслуговування виробничих приміщень
ПрАТ «Стохід», Борисюк Ірині Богданівні (зем.діл. за адресою: смт. Любешів вул.
Бондаренка 80)”. В ході вивчення Звіту про експертну грошову оцінку встановлено
істотні розбіжності між нормативно-грошовою оцінкою земельної ділянки,
наміченої для продажу Борисюк І.Б. та експертною грошовою оцінкою цієї ділянки
(нормативно-грошова оцінка становить 2 730 992,57 грн., експертно-грошова
оцінка тієї ж земельної ділянки становить 736 341 грн.). Крім того, у звіті про
експертну оцінку експертом-оцінювачем ТзОВ «Волинь-Експерт» допущено
неточності, що істотно вплинули на результат оцінки. Зокрема, при складанні звіту
про експертну грошову оцінку вищевказаної земельної ділянки експертомоцінювачем ТзОВ «Волинь-експерт» не правильно враховано відстань земельної
ділянки по відношенню до центру селища, зіставлення цін продажу подібних
земельних ділянок, не враховано місце розташування земельної ділянки по
відношенню до головної вулиці селища, наявність комунікацій, чим порушено
принципи оцінки земель, закріплені в ст. 4 Закону України «Про оцінку земель», як

наслідок, занижено вартість експертної грошової оцінки землі. У зв’язку з
викладеним, дійсна вартість земельної ділянки, наміченої для продажу Борисюк
І.Б. є значно вищою, ніж експертно-грошова оцінка, оскільки земельна ділянка
знаходиться на відстані близько 100 метрів від центру селища, прилягає до
головної вулиці селища, на прилеглій до земельної ділянки території є
централізоване електро-, газо-, водопостачання, водовідведення, лінія зв’язку. Крім
того, земельна ділянка прилягає до берегів річки Стохід. Не враховано при
проведенні експертної оцінки відомості про соціально-економічні, історикокультурні,містобудівні умови її використання, екологічний стан та стан розвитку
ринку нерухомості в районі розташування земельної ділянки, схеми планування
територій
та
плани земельно-господарського устрою, згідно з якими
передбачається зміна існуючого використання земельної ділянки, що може
вплинути на вартість об'єкта оцінки, тому пропоную збільшити вартість 1 кв.м. до
нормативно грошової оцінки.
Виступили: Семенюк Оксана Сергіївна – землевпорядник селищної ради: сказала,
що звіт з оцінки містить професійну думку виконавця стосовно вартості об’єкта і
не є гарантією того, що об’єкт буде продано за ціною, рівною вартості об’єкта,
вказаній у звіті. Вона підтримала голову комісії щодо збільшення вартості
земельної ділянки. Солошик Валентин Іванович
вніс пропозицію встановити
вартість за 1 кв.метр даної земельної ділянки 65 грн., або за вказану суму у Звіті,
поданому Борисюк І.Б., продати лише один гектар для обслуговування
нерухомості, яка є у власності заявниці. Медведюк А.П. запропонував продати
вказану земельну ділянку за один мільйон сімсот тисяч, або замовляти незалежну
експертизу, якщо це не суперечить чинному законодавству. Шукалович Є.І. вніс
пропозицію встановити плату за 1 кв. метр в розмірі 65 грн, або замовляти
незалежну експертизу. Зімич О.Ф. запропонував збільшити до 80 грн за 1 кв.метр
та звернутися з заявою до правоохоронних органів щодо правомірності дій
Оцінювача по визначенню експертної грошової оцінки вищевказаної земельної
ділянки, наявності чи відсутності
в його діях складу кримінального
правопорушення. Поступила пропозиція від депутатів Любчик С.П., Горщара Я.П.,
Мельника С.С. відмовити в затверджені Звіту про експертну грошову оцінку
земельної ділянки до з’ясування причини істотних розбіжностей.
Головуючий: . Ставлю на голосування. Хто за те, щоб відмовити у затвердженні
Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки та надання дозволу на
викуп даної земельної ділянки загальною площею 2.6141 га для обслуговування
виробничих приміщень ПрАТ «Стохід» КВЦПЗ:J 11.02. – Борисюк Ірині Богданівні
(зем.діл. за адресою: смт. Любешів вул. Бондаренка 80) до з’ясування причини
істотних розбіжностей?
Прошу голосувати! В.Корець –за, С.Мельник -за
Г.Тропець - за, В.Євстратьєва - за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Матюк В.І. –
за, Г. Оласюк – за, С.Любчик - за, Деркач В.М. – за, Л.Домальчук – за,
Є.Шукалович – за, О. Клубук – за, В.Солошик – за, Горщар Я.П., О. Зімич – за. Хто
проти? Немає. Утримався? Шукалович М., Котик А. За проголосували - 16 Проти
– немає.Утримались – 2. Неголосували – 0. Рішення по даному питанню прийнято.
Головуючий: Шановні депутати! Питання порядку денного другого пленарного
засідання чергової восьмої сесії селищної ради розглянуто. Чи є зауваження щодо

ведення сесії? Немає. Чергову восьму сесію Любешівської селищної ради сьмого
скликання оголошую закритою. (Звучить гімн України).
Секретар сесії

Г.ТРОПЕЦЬ

