
У К Р А Ї Н А
НОВОВОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого   2012 р.№15/5       
м.Нововолинськ

Про клопотання організацій та заяви громадян

          Відповідно  до  пункту  28  статті  26  Закону  України  “Про  місцеве 
самоврядування  в  Україні”,  розглянувши  клопотання  організацій   та  заяви 
громадян.,  врахувавши  рекомендації  постійної  планово-бюджетної  комісії,  з 
питань  соціально-економічного  розвитку,  промисловості,  підприємництва  та 
впровадження нових форм господарювання,  міська рада 

                                                         В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити    Нововолинському представництву ДП „Луцького бюро 

подорожей та екскурсій”  на   2012 рік ставку орендної плати  за 1 квадратний 
метр оренди      нежитлового приміщення    (вул. Кобзаря, буд.№17) в розмірі   10 
гривень без ПДВ на місяць.

2. На клопотання громади Церкви Християн Віри Євангельської (пресвітер 
Вронський В.В.):

    - звільнити на 2012 рік молодіжно-юнацький центр “Відродження”  Церкви 
   Християн Віри Євангельської ( сел. Жовтневе, вул. Перемоги, буд. №15)  від 
плати  за  утримання  будинку  та  прибудинкової   території;  прибудинкову 
територію прибирати власними силами;

-  зобов’язати  підприємство  “Нововолинськводоканал”,  КП “Нововолинськ-
теплокомуненерго”    звільнити  на  2012  рік   молодіжно-юнацький  центр 
“Відродження”  Церкви Християн Віри Євангельської ( сел. Жовтневе, вул. 
Перемоги, буд. №15)  від плати за надані комунальні послуги   і взяти  плату за 
спожиту  воду та теплову енергію на свої витрати за рахунок прибутку.
3. Встановити  для  ветеранського  громадсько-культурного  товариства 

Холмщина” на  2012  рік  ставку  орендної  плати  за  1  квадратний  метр  оренди 
нежитлового приміщення (вул. Св. Володимира, буд. №3), в розмірі 0,5 грн. на 
місяць як для об’єкта, що має соціально важливе значення. 
       Звільнити ветеранське  громадсько-культурне товариство „Холмщина” 
на  2012 рік  від плати за прибудинкову територію (вул. Св. Володимира,    буд.
№3); прибудинкову територію прибирати власними   силами. 
        Ветеранському  громадсько-культурному товариству „Холмщина” 
встановити тариф  за спожиту теплову енергію , діючий для    населення.
    4.  Врахувавши ст.4 Податкового кодексу України та рішення міської ради від 4 
січня  2012  року  №14/29  „Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від  2 
лютого  2011  року  №5/4  „Про  місцеві  податки  і  збори”,  відмовити  гр. 



Фардетдіновій Ірині Йосипівні  ( проживає по вул. Винниченка буд.№16,    кв.
№45) у надані пільги щодо зменшення ставки єдиного податку як для     фізичної-
особи підприємця. 

5.    На  клопотання  Нововолинської   міської   організації    Товариства 
Червоного Хреста  України (пр. Перемоги, буд.  №7) :
    -  Нововолинській   центральній міській лікарні звільнити   на 2012 рік від 
орендної  плати  міську  організацію  Товариства    Червоного Хреста  України 
та    взяти   плату  за  спожиту  даною  організацією  теплову  енергію   на  свої 
витрати.

 6.    На клопотання Луцької міської клінічної лікарні :
     -  Нововолинській центральній міській лікарні звільнити на 2012 рік філіал 
обласного  відділення  гемодіалізу  Луцької  міської  клінічної  лікарні від 
орендної плати і взяти  плату за електро- і теплопостачання даного       відділення 
на свої витрати.

-  Зобов’язати підприємство “Нововолинськводоканал”  звільнити  на 2012 рік 
філіал обласного відділення гемодіалізу Луцької міської клінічної лікарні  на базі 
Нововолинської центральної міської лікарні ( пр. Перемоги, буд.№7) від плати за 
водопостачання  і  взяти   плату  за  дані  послуги  на  свої  витрати  за  рахунок 
прибутку.

           7. Зобов’язати  КП  “Нововолинськтеплокомуненерго”,   підприємство 
“Нововолинськводоканал”  звільнити  на  2012  рік  МВ  УМВС  України  у 
Волинській  області від  плати  за  надані  громадським  пунктам  правопорядку 
(бульвар Шевченка,  буд. №6; вул. Соборна, буд. №9; 15 Мікрорайон, буд. №9; 
сел.  Жовтневе,  вул.  Перемоги,  буд.  №24) комунальні  послуги і  взяти плату за 
спожиту воду  та теплову енергію  на  свої витрати за рахунок прибутку. 
         Рекомендувати Нововолинській філії  ПАТ “Волиньобленерго” та ЦТП 
№16 Волинської філії  ПАТ “Укртелеком” звільнити на    2012 рік   МВ  УМВС 
України  у  Волинській  області  від   плати  за  спожиту  громадськими  пунктами 
правопорядку  (бульвар  Шевченка,  буд.  №6;  вул.  Соборна,  буд.  №9;  15 
Мікрорайон,  буд.  №9;  сел.  Жовтневе,  вул.  Перемоги,  буд.  №24) 
електроенергію  та надані послуги зв’язку. 
     8. На заяву гр. Бабійчука Б.Ф. (мікрорайон Шахтарський  буд.№39, кв. № 50):
     дати згоду на списання заборгованості за надані комунальні послуги:    

 - квартирної плати – в сумі 147,54 грн.(сто сорок сім грн. 54 коп.),
 - плати за водопостачання - в сумі 84,48 грн. (вісімдесят чотири грн.48 коп.),

    -  плати за теплопостачання - в сумі 568,07 грн. (п’ятсот шістдесят вісім грн. 
07  коп.)  ,  яка  рахується  за  квартирою  №39  у  буд.№39  у  Мікрорайоні 
Шахтарському  станом  на  01.01.2012  року  у  зв’язку   зі  смертю 
квартиронаймача Андрєєва Віктора Васильовича. 
     9.   На клопотання ЖКО Нововолинської міської ради :
         Зобовязати   виконавчий комітет через управління праці та соціального 
захисту  населення  виділити  матеріальну  допомогу  інваліду  першої   групи 
Кальчику Юрію Андрійовичу ( проживає вул. Винниченка буд.№19,        кв.
№24)  в сумі 800 ( вісімсот) грн. для оплати робіт   по проведенню       ремонту у 
квартирі.
   

     Міський голова                                                     В.Б. Сапожніков
                  
Бадзюнь 36513
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