ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

21.03.2017 року № 1
смт. Любешів
Про встановлення тарифів на послуги
з утримання житлових будинків
та прибудинкових територій службового житла
Луцького прикордонного загону
Відповідно до ст.. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,ст.7,31,32, Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,
Порядком
формування тарифів
на централізоване водопостачання та
водовідведення ,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
01.06.2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу формування
тарифів на житлово-комунальні послуги»,розглянувши
клопотання від
17.02.2017 року №721/2234
Луцького прикордонного загону про
встановлення тарифів на послуги з утримання житлових будинків та
прибудинкових територій службового житла Луцького прикордонного загону
за адресою смт.Любешів вул. Пушкіна,39, вул. Пушкіна,41,вул. Пушкіна,43,
виконком селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити тарифи на послуги з утримання житлових будинків та
прибудинкових територій службового житла Луцького прикордонного
загону на 2017 рік ( строком на один рік):
- житловий будинок за адресою смт.Любешів вул. Пушкіна,39-0,4752грн
за 1м.кв.;
- житловий будинок за адресою смт.Любешів вул. Пушкіна,41-0,4462грн
за 1м.кв.;
- житловий будинок за адресою смт.Любешів вул. Пушкіна,43-0,4178грн
за 1м.кв.
2. Виконавчому комітету селищної ради довести до відома населення розміри
тарифів на послуги з утримання житлових будинків та прибудинкових
територій службового житла Луцького прикордонного загону, через
опублікування на офіційному сайті Любешівської селищної ради.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного
голови з питань виконавської діяльності виконавчого комітету селищної ради
Л.Божко. Селищний голова
В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

21.03.2017 року № 2
смт. Любешів

Про затвердження та введення в дію
протоколу конкурсної комісії щодо
визначення виконавця послуг
на вивезення( збирання, перевезення)
твердих побутових
відходів на території смт Любешів.
Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 1173 від 16
листопада 2011 року «Про затвердження порядку проведення конкурсу на
надання послуг з вивезення побутових відходів», п. 6. ч. 1 ст. 30 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про відходи», «Про
благоустрій населених пунктів», рішення виконавчого комітету від 08.02.2017
року №3 « Про організацію та проведення конкурсу із визначення виконавців
послуг із вивезення(збирання,перевезення) твердих побутових відходів на
території Любешівської селищної ради»,
з метою забезпечення належного санітарного стану, удосконалення системи
поводження з відходами на території смт Любешів, виконком селищної ради
В И Р І Ш И В:

1.Затвердити та ввести в дію Протокол засідання конкурсної комісії щодо
визначення виконавця послуг із вивезення (збирання,перевезення) побутових
відходів на території смт.Любешів від 10.03.2017 року (додається).
2.Визначити КП «Любешів-Комфорт-Сервіс» виконавцем послуг на
вивезення(збирання,перевезення) побутових відходів на території смт.Любешів
строком на 12 місяців та доручити селищному голові в 10-ти денний термін
укласти з КП «Любешів-Комфорт-Сервіс» договір на надання послуг із
збирання та вивезення побутових відходів відповідно до Типового договору
(додаток 2 до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення
побутових відходів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
№1173 від 16 листопада 2011 року).
3.Комунальному підприємству «Любешів-Комфорт-Сервіс» укласти договори
на вивезення(збирання,перевезення) побутових відходів з власниками або

балансоутримувачами житлових та нежитлових будівель та споруд
(споживачами послуг), згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів
України від 10 грудня 2008 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг
з вивезення побутових відходів».
4.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою .
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого
комітету Любешівської селищної ради
№2
від 21. 03. 2017 року

Протокол №1
засідання конкурсної комісії
з визначення виконавця послуг на вивезення (збирання,перевезення) побутових
відходів на території смт Любешів
смт Любешів
місце проведення засідання:
селищної ради
засідання розпочато:
засідання завершено:

10.03.2017 року
сесійна зала Любешівської
10:00 год.
10:40 год.

1. Присутні:
1.1. Від конкурсної комісії:
Голова комісії:
Божко Людмила Степанівна – заступник селищного голови з питань
діяльності виконавчих органів;
Секретар комісії:
Гарбар Надія Олександрівна – керуюча справами(секретар) виконавчого
комітету селищної ради;
Члени комісії:
Оласюк Микола Миколайович – державний реєстратор селищної ради;
Бондар Олена Геннадіївна
- спеціаліст ІІ категорії селищної ради;
Оласюк Віктор Федорович – член виконкому селищної ради ;

Засідання відкрила голова комісії Божко Л.С., яка визначила
засідання, регламент засідання та порядок денний, а саме:

мету

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про розгляд конкурсних пропозицій, що надійшли на підставі
оголошення про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг на
вивезення(збирання,перевезення)
побутових
відходів
на
території
смт.Любешів.
2.Про результати проведення конкурсу.
1. СЛУХАЛИ: Божко Л.С.. про розгляд конкурсної пропозицій по
визначенню виконавця послуг на
вивезення(збирання,перевезення)
побутових відходів на території смт.Любешів, що надійшли на розгляд
конкурсної комісії, а саме згідно журналу реєстрації вхідної документації
Любешівської селищної ради на участь у конкурсі надійшла одна
пропозиція: за вхідним №141/02-06/1-17 від 07.03.2017 року від КП
«Любешів-Комфорт-Сервіс», юридична адреса: 44200 смт Любешів вул.
Незалежності,90а ; фактична адреса: 44200 смт Любешів вул.
Незалежності,90а тел.0336221403, конверти з конкурсною пропозицією
учасника надійшов до закінчення строку їх подання.
ВИСТУПИЛИ:
Гарбар Н.О., оголосила критерії оцінки конкурсних пропозицій та перелік
умов, які були передбачені Любешівської селищною радою для участі в
конкурсі.
Божко Л.С., яка наголосила , що відповідно до Постанови КМУ №1173 від 16
листопада 2011 року «Про затвердження порядку проведення конкурсу на
надання послуг з вивезення побутових відходів », у разі коли в конкурсі взяв
участь лише один учасник і його пропозиція не була відхилена, строк, на який
він визначається виконавцем послуг, повинен становити 12 місяців.
Під час розкриття конверту з конкурсною пропозицією перевірено
наявність та правильність оформлення документів, передбачених конкурсною
документацією.
Цінова пропозиція учасника конкурсу на послуги становить:
1. КП «Любешів-Комфорт-Сервіс» тариф на послуги з вивезення твердих
побутових відходів для різних типів споживачів при загальній системі
обслуговування з використанням контейнерів для накопичення ТПВ ємністю
1,3 куб. м.:
- для населення від будинків приватного сектору – 14,94 грн за 1 куб. метр;
- для населення від багатоквартирних будинків – 50,27грн за 1 куб. метр;
- бюджетні установи – 52,54грн за 1 куб. метр;
- інші споживачі - 57,12 грн за 1 куб. метр ;

Голосували за конкурсну пропозицію КП «Любешів-Комфорт-Сервіс»:
За – 5;
Проти – 0;
Утримались – 0.
За результатами проведеного голосування, з 5 членів комісії віддали свій голос
за конкурсну пропозицію надану КП «Любешів-Комфорт -Сервіс» - 5 осіб:
ВИРІШИЛИ:
1. Учасник
конкурсу
відповідає
кваліфікаційним
вимогам,
передбаченими конкурсною документацією, конкурсні пропозиції
відповідають конкурсній документації по визначенню виконавця
послуг на вивезення( збирання,перевезення) побутових відходів на
території смт.Любешів. Вважати конкурс з визначення виконавця
робіт з надання послуг з вивезення (збирання,перевезення) побутових
відходів на території селища таким, що відбувся .
2. Визначити переможцем конкурсу виконавця послуг на вивезення(
збирання,перевезення) побутових відходів на території смт Любешів
комунальне підприємство «Любешів-Комфорт - Сервіс». Протокол
засідання конкурсної комісії подати на затвердження виконавчого
комітету Любешівської селищної ради.
3. Визначити, що строк, на який укладається договір на надання послуг з
вивезення(збирання,перевезення ) побутових відходів на території
смт.Любешів з переможцем конкурсу, у відповідності із пунктом 30
Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 року № 1173,
повинен становити 12 місяців, після чого організовується новий
конкурс.

Голова комісії
Секретар комісії
Члени комісії:

Божко Л. С.
Гарбар Н. О.
Оласюк М. М.
Бондар О. Г.
Оласюк В. Ф.

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

21.03.2017 року № 3
смт. Любешів
Про надання дозволу на розміщення
цирку-шапіто “ Чарівний світ”, звукової та поліграфічної
реклами у смт.Любешів.
Розглянувши
клопотання
директора
державного
підприємства
«Молодість» С.В.Павлова , керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні»:
1. Надати дозвіл державному підприємству «Молодість» Головного управління
у справах сім’ї та молоді Київської міської державної адміністрації щодо
тимчасового розміщення цирку-шапіто“ Чарівний світ ”, а також звукової та
поліграфічної реклами на території, в смт. Любешів з 29.05.2017 року по
01.06.2017 року включно.
2. Зобов’язати Павлова Сергія Васильовича :
- утримувати територію розміщення цирку – шапіто «Чарівний світ » в
належному санітарному стані.
3. Рекомендувати Павлову Сергію Васильовичу укласти договір з КП
«Любешів-Комфорт-Сервіс» на прибирання території та вивезення сміття.
4. Павлову Сергію Васильовичу після закінчення роботи цирку-шапіто
«Чарівний світ» привести територію, на якій розташовувався цирк, в належний
санітарний стан.
5. Павлову Сергію Васильовичу здійснювати свою діяльність на території смт
Любешів із дотриманням норм чинного законодавства.
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

21.03. 2017 р №4
с м т . Любешів
Про розгляд заяви
жительки с. Рудка Русило Ніни Олександрівни
Розглянувши заяву жительки с. Рудка Русило Ніни Олександрівни,
керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування», виконком
селищної ради

вирішив :
1.Виключити об’єкт погосподарського обліку № 0103 та адресу місця
реєстрації проживання с.Рудка вул. Вишнева,9а, який значиться за головою
домогосподарства Русило Ніною Олександрівною з погосподарської книги №2
с.Рудка, у зв’язку з об’єднанням об’єктів погосподарського обліку.
2. Секретарю селищної ради Г.Тропець внести відповідні зміни у книгу
погосподарського обліку №2 с. Рудка.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

21.03. 2017 р №5
с м т . Любешів
Про розгляд заяви
жительки с. Рудка Солошик Валентини Олексіївни
Розглянувши заяву жительки с. Рудка Солошик Валентини Олексіївни,
керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування», виконком
селищної ради

вирішив :
1.Відкрити об’єкт погосподарського обліку № 0207 за адресою місця
реєстрації проживання с.Рудка вул. Волі,4, власником домогосподарства
визнати Солошик Валентину Олексіївну.
2. Секретарю селищної ради Г.Тропець внести відповідні зміни у книгу
погосподарського обліку №2 с. Рудка.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

21.03. 2017 р № 6
с м т . Любешів
Про зміну поштової адреси земельної ділянки
гр. Редько Харитини Минівні

Відповідно до пункту 10 ст.30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши заяву про внесення змін до поштової
адреси земельної ділянки
Редько Харитини Минівни, у зв’язку із
впорядкуванням адресного господарства вулиці Березня селища , виконком
Любешівської селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Змінити поштову адресу земельної ділянки з вулиці Березня, 1 на
вулицю Березня, 5-б у с м т Любешів Любешівського району Волинської
області.
2.Копію цього рішення направити громадянці Редько Харитині Минівни.
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

21 .03. 2017 р № 7
с м т. Любешів
Про затвердження
проектно-кошторисної документації
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини 1 статті 31 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» виконком Любешівської селищної
ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити проектно-кошторисну документацію на монтаж однофазного
вводу в смт.Любешів Любешівського району Волинської області загальною
вартістю 1,09711 тис. грн.
2. Затвердити проектно-кошторисну документацію на монтаж однофазної
шафи обліку та ел. лічильника с.Рудка Любешівського району Волинської
області загальною вартістю 1154,64 грн.
3. Затвердити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт
дороги по вул. Січових Стрільців у смт.Любешів Любешівського району
Волинської області загальною вартістю 625,582 тис. грн.
4. Затвердити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт
дороги по вул. Бондаренка у смт.Любешів Любешівського району Волинської
області загальною вартістю 951,360 тис. грн.
5. Затвердити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт
дороги по вул. Шолохова у смт.Любешів Любешівського району Волинської
області загальною вартістю 464,974 тис. грн.
6. Затвердити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт
тротуарів по вул. Бондаренка у смт.Любешів Любешівського району
Волинської області загальною вартістю 471,338 тис. грн.
7. Затвердити проектно-кошторисну документацію на поточний ремонт
дороги по вул. Брестській у смт.Любешів Любешівського району Волинської
області загальною вартістю 94,691 тис. грн.
8.Затвердити проектно-кошторисну документацію на поточний ремонт дороги
по вул. Свободи у смт.Любешів Любешівського району Волинської області
загальною вартістю 191,184 тис. грн.
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

21.03. 2017 р № 8
с м т . Любешів
Про зміну поштової адреси житлового будинку
гр. Гац Віталію Петровичу

Відповідно до пункту 10 ст.30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши заяву про внесення змін до поштової
адреси житлового будинку Гац Віталія Петровича, у зв’язку із впорядкуванням
адресного господарства вулиці Гайова с. Рудка , виконком Любешівської
селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Змінити поштову адресу житлового будинку з вулиці Гайова,28 на
вулицю Гайова,13 у с.Рудка Любешівського району Волинської області.
2.Копію цього рішення направити громадянину Гац Віталію Петровичу.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

21.03. 2017 р №9
с м т . Любешів
Про присвоєння поштової адреси земельної ділянки
та житлового будинку Шевченко Людмили Микитівни

Відповідно до пункту 10 ст.30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши заяву про присвоєння поштової
адреси земельної ділянки
та житлового будинку Шевченко Людмили
Микитівни, виконком Любешівської селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти поштову адресу земельній ділянці та житлового будинку
Шевченко Людмили Микитівни : Волинська область, Любешівський район ,
смт Любешів вулиця Свободи, номер 41 квартира1 .
2. Копію цього рішення направити громадянці Шевченко Людмилі Микитівні.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

