
У К Р А Ї Н А

НОВОВОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
від 23 лютого 2012 р. № 15/10
м. Нововолинськ

Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок

Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб, , керуючись  ст.ст. 12, 
120 123, 124, 128 Земельного кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки:

1.1. Обслуговуючому  кооперативу  гаражного  масиву  «Рятувальник»  - 
площею 0,0887 га по вул.Островського,7 для обслуговування гаражного 
масиву; 

1.2. Тивонюку Олегу Ярославовичу -  площею 0,0527 га по вул. Святого 
Володимира,  5  для  реконструкції  та  добудови  приміщення 
стоматологічної поліклініки;

1.3. ТзОВ «Джерела» - площею 0,0016 га по бульвару Шевченка,2/10 для 
реконструкції приміщення квартири під магазин з добудовою;

1.4. ТзОВ  «Спирка-Україна»  -  площею  0,1541  га  по  вул.Лісній,16  для 
обслуговування матеріального складу;

1.5. ТзОВ  «Спирка-Україна»  -  площею  0,1652  га  по  вул.Лісній,16  для 
обслуговування приміщення гаражів на 5 боксів;

1.6. ТзОВ  «Спирка-Україна»  -  площею  0,0206  га  по  вул.Лісній,16  для 
обслуговування приміщення адмінкорпусу;

1.7. ТзОВ  «Спирка-Україна»  -  площею  0,0658  га  по  вул.Лісній,16  для 
обслуговування приміщення гаражів на 4 бокси;

1.8. Нововолинській міській раді для продажу права оренди на земельних 
торгах - площею 0,0318 га по вул.Зеленій, для встановлення торгівельного 
павільйону.

2. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 26.10.2011 р. № 12/17 «Про 
    надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 



    земельних ділянок», а саме: п.1 п.п.1.9 викласти в такій редакції: 
- дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
  ділянки Нововолинській міській раді для продажу на земельних торгах    
  права оренди терміном на 5 років – площею 0,1090га по вул. Автобусній, 
  15а для будівництва майстерні по ремонту автомобілів з автомийкою.

3.  Відмовити громадянам Бойко І.З. та Редько В.О. в наданні дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку  та  господарських 
споруд у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок, передбачених 
Генпланом  міста  для  житлової  забудови,  а  також  враховуючи,  що 
заявники не  надали копії  документів,  що підтверджують громадянство 
України та належність заявників до пільгових категорій громадян.

4. Заявників  вказаних  в  п.  3  даного  рішення  взяти  на  облік,   за  умови 
підтвердження  їх  належності  до  пільгової  категорії  громадян  та 
підтвердження  громадянства  України   та  врахувати  їх  заяви  при 
виділенні нових земельних ділянок пільговим категоріям громадян.

   Міський голова                                                    В.Б. Сапожніков

Шуліга 32245


	від 23 лютого 2012 р. № 15/10

