
       

У К Р А Ї Н А

НОВОВОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
від 23 лютого 2012р.№15/9
м. Нововолинськ

Про розгляд заяв громадян на 
приватизацію та оренду 
земельних ділянок
              
              

Розглянувши  заяви  громадян  на  приватизацію та  оренду  земельних 
ділянок, керуючись   ст. 87, 116, 118, 121, 124 Земельного кодексу України 
та відповідно до Генплану міста, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки 
громадянам:

-    Гуліті Володимиру Йосиповичу – площею 0,0299 га  по вул.Рилєєва,13 
для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських 
споруд;

-   Корнелюку Леоніду Миколайовичу,  Корнелюк Варварі  Миколаївні  -  у 
спільну сумісну власність земельну ділянку – площею 0,0233 га  по вул. 
Дорожній,6 для будівництва та обслуговування житлового будинку та 
господарських споруд;

-  Резніченко  Ользі  Григорівні,  Резніченку  Валерію  Миколайовичу, 
Резніченку  Максиму  Валерійовичу,  Резніченко  Діані  Валеріївні  –  у 
спільну  власність   земельну  ділянку  –  площею  0,0339  га  по 
вул.Рилєєва,19 для будівництва та обслуговування житлового будинку та 
господарських споруд;

-     Сачуку Юрію Арсентійовичу - площею 0,0315 га по вул. Рилєєва, 15 для 
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку  та  господарських 
споруд;

-   Середюку Володимиру Миколайовичу – площею 0,0963 га по вул. Рилєєва, 
21  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку  та 
господарських споруд;

-    Склянчуку Юрію Миколайовичу – площею 0,0315 га по вул.Рилєєва,11 
для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських 
споруд.



2. Передати  безоплатно  у  власність  земельні  ділянки  для  обслуговування 
житлового будинку та господарських споруд громадянам: 

  -  Гайковській  Ользі  Миколаївні  –  площею  0,0615  га  по 
вул.Кропивницького,43;

- Генсеруку Петру Івановичу – площею 0,0608 га по вул. 1-го Грудня,18;
- Гнатюку Ігорю Теодозійовичу  –  площею 0,0722 га  по  вул.  Кобзаря, 

32/2;
-   Гомон Любові Савелівні – площею 0,10 га по вул. Кобзаря, 52, а земельну 

ділянку  площею 0,0491га за тією ж адресою надати в оренду терміном на 
5 років;

-   Гуліті Володимиру Йосиповичу – площею 0,0896 га  по вул.Рилєєва,13 ;
-    Дацюку Віталію Ігоровичу – площею 0,0626 га по вул.Глінки,13;
- Зозулі  Віталію Володимировичу,  Зозулі  Віктору  Тимоновичу,  Зозулі 

Анатолію Тимоновичу - у спільну сумісну власність – площею 0,10 га по 
вул.Світлій 41;

- Іванову Олегу Павловичу – площею 0,0639 га  по вул. 1-го Грудня,19;
- Катеринок  Галині  Анатоліївні  –  площею  0,0599  га  по 

вул.Рябченюка,15;
- Корнелюку Леоніду Миколайовичу, Корнелюк Варварі Миколаївні - у 

спільну сумісну власність земельну ділянку – площею 0,0836 га  по вул. 
Дорожній,6;

-   Костику  Івану  Миколайовичу–  площею 0,10  га  по  вул.Гірняцькій,60,  а 
земельну ділянку  площею 0,0201га за тією ж адресою надати в оренду 
терміном на 5 років;

- Крижановській  Ірині  Ананіївні  –площею  0,10  га  по  вул.  Марка 
Вовчка,2Б; 

- Лещуку  Володимиру  Федоровичу  –  площею  0,0539  га  по 
вул.Енергетичній,5;

- Литвинюку  Володимиру  Мартиновичу  –  площею  0,0706  га  по 
вул.Парковій,8;

- Микитюку  Остапу  Марковичу  –  площею  0,0956  га  по 
вул.Панасівській,76,  а  земельну  ділянку  площею  0,1952  га  за  тією  ж 
адресою надати в оренду терміном на 5 років;

- Мігдаль  Євгенії  Михайлівні,  Мігдаль  Анатолію  Феодосійовичу, 
Мігдаль Оксані Василівні, Мігдаль Володимиру Анатолійовичу у спільну 
– сумісну власність – площею  0,0411 га по вул.Чайковського,42/4;

- Павелків  Марії  Антонівні,  Павелків  Йосипу  Івановичу  -  у  спільну 
часткову власність – площею 0,0907 га по вул.Островського,24/1;

- Панасу  Ігорю  Володимировичу,  Панасу  Володимиру  Ігоровичу, 
Панасюк Ірині Ігорівні,  Панас Галині Іванівні,  Панас Ганні Іванівні – у 
спільну часткову власність – площею 0,0519 га по вул.Дорошенка,56/1;

- Пилипчук Лідії Микитівні - площею 0,0539 га по вул.Рябченюка,9.  
-  Пігуту Олегу Петровичу, Пігут Людмилі Володимирівні,  Пігуту Тарасу 

Олеговичу,  Пігуту  Роману  Олеговичу  –  у  спільну  сумісну  власність  - 
площею 0,0786 га по вул.Східній,36;



-  Поліщук Ірині Анатоліївні – площею 0,0599 га по вул.Жуковського,29А;
- Резніченко  Ользі  Григорівні,  Резніченку  Валерію  Миколайовичу, 

Резніченку  Максиму  Валерійовичу,  Резніченко  Діані  Валеріївні  –  у 
спільну власність  земельну ділянку – площею 0,10 га по вул.Рилєєва,19, а 
земельну ділянку площею 0,0031 га за тією ж адресою надати в оренду 
терміном на 5 років;

- Римарук Аллі Василівні – площею 0,0706 га по вул. Кобзаря, 32/1;
- Савчуку  Олексію  Володимировичу,  Савчук  Олені  Онуфріївні,  Лукашук 

Ганні  Олексіївні,  Савчук  Наталії  Олексіївні,  Савчук  Ользі  Олексіївні  – 
площею 0,0403 га по вул.Філатова,11/14

- Сачуку Юрію Арсентійовичу -  площею 0,0591 га по вул. Рилєєва,  15, а 
земельну ділянку площею 0,0315 га за тією ж адресою надати в оренду 
терміном на 5 років;

- Склянчуку Юрію Миколайовичу – площею 0,0918 га по вул. Рилєєва,11;
- Чередніченко  Аллі  Володимирівні,  Чередніченко  Григорію 

Миколайовичу, Вінічук Ользі Григорівні, Горохову Антону Вікторовичу – 
у спільну сумісну власність – площею 0,0621 по вул.Чайковського,11/2;

- Чугаю  Івану  Івановичу  -  площею  0,10га  по  вул.Тихій,63,  а  земельну 
ділянку площею 0,0176 га за тією ж адресою надати в оренду терміном на 
5 років;

- Шадурі  Івану  Михайловичу  –  площею  0,0666  га   по 
вул.Червоноградській,50.
 

3. Передати  безоплатно  у  власність  земельні  ділянки  для  садівництва 
громадянам:

            - Басай Наталії Василівні (вул. Маяковського,  13/2) – земельну 
ділянку №96 площею 0,0518 га в садівничому товаристві «Мічурінець»;
        - Дрозд Катерині Олексіївні (вул.Некрасова,5) – земельну ділянку 
№399 площею 0,0498 га в садівничому товаристві «Мічурінець»;
       - Кравчуку Святославу Івановичу (м-н Шахтарський, 11/60)- земельну 
ділянку №638 площею 0,0600 га в садівничому товаристві «Мічурінець»;
        - Черняховській Тетяні Василівні (15 м-н 32/32)- земельні ділянки № 
№771,772  площею 0,0816 га в садівничому товаристві «Прикордонник».

4. Надати  в  оренду   земельну  ділянку  для  обслуговування  житлового 
будинку та господарських споруд громадянам терміном на 2 роки: 

            -  Кудін Нелі Йосипівні, Кудін Тетяні Григорівні, Кудіну Ярославу 
Григоровичу  - площею 0,0217 га по вул.Соборній,25;

            -  Манчик  Світлані  Михайлівні  –  площею  0,0797  га  по 
вул.Лермонтова,3;

            -    Мартинюк Юлії Григорівні - площею 0,0752 га по вул.Кобзаря,36;
       -    Свірщу Євгенію Антоновичу – площею 0,10 га по вул. Зеленій,47;
       -   Середюку Володимиру Миколайовичу – площею 0,0963 га по вул. 

Рилєєва, 21.



5.   Надати  в  оренду  терміном  на  5 років  для  обслуговування  тимчасової 
споруди  гаража  наступним  громадянам: 

5.1. Бенедь  Тетяні  Володимирівні  земельну  ділянку  площею  29 
кв.м.   в   гаражному  масиві   мікрорайону “Шахтарський”,   вилучивши 
дану земельну  ділянку  з  користування  гр. Самчука  Михайла  Петровича, 
яка   була   виділена   йому   згідно   рішення   виконкому   №  214  від 
14.09.2000р.

5.2.  Гавронському   Валерію   Миколайовичу   земельну   ділянку 
площею  26 кв.м.  в  гаражному  масиві  кооперативу “Гірник”,  вилучивши 
дану  земельну   ділянку   з   користування   гр.  Коріня   Віталія 
Володимировича,  яка  була  виділена  йому  згідно  рішення  виконкому 
№ 210 від  22.07.2004р.

5.3.  Голубковій  Тетяні  Вікторівні  земельну  ділянку  площею  28 
кв.м.  в  гаражному  масиві  вул. Генерала Р. Шухевича,  вилучивши  дану 
земельну  ділянку  з  користування  гр. Остяк  Світлани  Вікторівни,  яка 
була  виділена  їй  згідно  рішення  міської  ради  № 4/15 від  23.12.2010р.

5.4.  Дуді  Олегу  Миколайовичу  земельну  ділянку  площею  29 
кв.м.  в  гаражному  масиві  кооперативу “Машинобудівник”,  вилучивши 
дану   земельну   ділянку   з   користування   гр.  Івасіва   Володимира 
Богдановича,  яка  була  виділена  йому  згідно  рішення  виконкому  № 
194 від  12.07.1990р.

 5.5. Зборовському  Олександру  Миколайовичу  земельну  ділянку 
площею  32 кв.м.   в   гаражному  масиві   мікрорайону “Шахтарський”, 
вилучивши  дану  земельну  ділянку  з  користування  гр. Якончука  Павла 
Володимировича,  яка  була  виділена  йому  згідно  рішення  виконкому 
№ 358 від  16.08.2007р.

5.6. Карпук Тетяні Василівні земельну  ділянку  площею  26 кв.м.  в 
гаражному   масиві   мікрорайону  “Шахтарський”,   вилучивши   дану 
земельну  ділянку  з  користування  гр. Ющука Івана Кузьмовича,   яка 
була  виділена  йому  згідно  рішення  виконкому  № 27 від  24.01.1980р.

5.7.  Колодію  Василю  Степановичу  земельну  ділянку  площею 
27 кв.м.  в  гаражному  масиві  мікрорайону “Шахтарський”,  вилучивши 
дану   земельну   ділянку   з   користування   гр.  Колодія   Степана 
Семеновича,  яка  була  виділена  йому  згідно  рішення  виконкому  № 288 
від  18.10.1985р.

 5.8. Лисиці  Юрію  Святославовичу  земельну  ділянку  площею  31 
кв.м.  в  гаражному  масиві  кооперативу “Машинобудівник”,  вилучивши 
дану   земельну   ділянку   з   користування   гр.  Лисиці   Святослава 
Степановича,  яка  була  виділена  йому  згідно  рішення  виконкому  № 
230 від  18.10.1985р.

5.9.  Луцюку  Валерію  Сергійовичу  земельну  ділянку  площею  25 
кв.м.   в   гаражному  масиві   мікрорайону “Шахтарський”,   вилучивши 



дану   земельну   ділянку   з   користування   гр.  Киричука   Костянтина 
Петровича,  яка  була  виділена  йому  згідно  рішення  міської ради  № 
4/15 від  23.12.2010р.

5.10.  Мазурику  Олегу  Миколайовичу  земельну  ділянку  площею 
30  кв.м.   в   гаражному   масиві   ЦЕММ,   вилучивши  дану   земельну 
ділянку  з  користування  гр. Скринніка  Валерія  Павловича,  яка  була 
виділена  йому  згідно  рішення  міської  ради  № 7/7 від  03.06.2011р.

5.11.  Охримович  Оресті  Миколаївні  земельну  ділянку  площею 
55 кв.м.  в  гаражному  масиві  мікрорайону “Шахтарський”,  вилучивши 
дану  земельну  ділянку  з  користування  гр.Дячука  Миколи  Дмитровича, 
яка   була   виділена   йому   згідно   рішення   виконкому   №  81  від 
24.03.1988р.

 5.12. Разборському  Сергію  Олександровичу  земельну  ділянку 
площею  22 кв.м.  в  гаражному  масиві  Шахти № 4,  вилучивши  дану 
земельну  ділянку  з  користування  гр. Аворника  Степана  Олексійовича, 
яка   була   виділена   йому   згідно   рішення   виконкому   №  206  від 
24.08.1978р.

 5.13. Смалю  Сергію  Федоровичу  земельну  ділянку  площею  28 
кв.м.  в  гаражному  масиві  ЦЕММ,  вилучивши  дану  земельну  ділянку  з 
користування  гр. Цап  Олександра  Михайловича,   яка  була  виділена 
йому  згідно  рішення  міської  ради  № 14/17 від  27.12.2011р.

5.14.  Созоніку  Ігорю  Миколайовичу  земельну  ділянку  площею 
35  кв.м.   в   гаражному   масиві   кооперативу  “Машинобудівник”, 
вилучивши  дану  земельну  ділянку  з  користування  гр. Зайця  Сергія 
Артемовича,  яка  була  виділена  йому  згідно  рішення  виконкому  № 194 
від  12.07.1990р.

5.15. Шпаразі Олександрі Павлівні  земельну  ділянку  площею  26 
кв.м.  в  гаражному  масиві  вул.Островського,  вилучивши  дану  земельну 
ділянку  з  користування  гр. Шпараги Петра Ілліча,  яка  була  виділена 
йому  згідно  рішення  виконкому  № 330 від  11.11.1984р.

      6.  Зобов’язати  вказаних  в  п.5 громадян:
6.1.  В  місячний  термін  з  дня  прийняття  рішення  заключити 

угоду  з  проектною  організацією  на  виготовлення  документації  на 
землю.

 6.2. Виготовити  проект  розміщення  тимчасової  споруди  на 
земельній  ділянці  та  погодити  його  в  установленому  порядку.
7. Дати дозвіл на видачу державного акту на право власності на земельну 

ділянку  для  обслуговування   житлового  будинку  та  господарських 
споруд  на  ім’я  спадкоємця   Пасіки  Тетяни  Олексіївни   по  вул. 
Некрасова, 12 площею 0,0604 га.



8. Дати дозвіл на видачу державного акту на право власності на земельну 
ділянку  для  обслуговування   житлового  будинку  та  господарських 
споруд на ім’я спадкоємця  Камінської Валентини Григорівни  по вул. 
Гірняцькій, 48 площею 0,0771 га.

9. Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки:

     9.1.  №  040709400010  від  27.02.2007р.  гр.  Герасимюку  Ігорю 
Михайловичу  для  обслуговування  приміщення  гаража,  площею 
0,0036га, терміном на 5 років.

          9.2.   №04509400020 від 25.09.2005р. гр. Макару Теодору Михайловичу 
для  обслуговування  житлового  будинку  та  господарських  споруд, 
площею  0,02га, терміном на 5 років;

          9.3.   №04070940011  від  05.03.2007р.  гр.  Семенкову  Олександру 
Васильовичу для обслуговування приміщення гаража в районі ЦЕММу 
площею 0,0048га, терміном на 5 років.

10. Відмінити  рішення  міської  ради  „Про  розгляд  заяв  громадян  на 
приватизацію  земельних  ділянок”  в  частині  безоплатної  передачі  у 
приватну власність земельної ділянки для садівництва:

- від 18.03.1997 р. № 28/8, а саме: Зуб Ніні Петрівні - земельну ділянку 
№ 9 площею 0,05 га в садівничому товаристві «Мічурінець»;

       - від 13.11.1997 р. № 26/10, а саме: Кашину Анатолію Васильовичу - 
земельну  ділянку  №  1371  площею  0,04  га  в  садівничому  товаристві 
«Прикордонник»;

       - від 12.08.1997 р. № 25/11, а саме: Ковальчуку Олександру Антоновичу - 
земельну  ділянку  №  560  площею  0,06  га  в  садівничому  товаристві 
«Шахтар»;

       - від 12.08.1997р. №25/11, а саме: Льотичу Миколі Володимировичу – 
земельну  ділянку   №580  площею  0,05  га  в  садівничому  товаристві 
«Мічурінець»;

       -  від 13.11.1997р. №26/10, а саме: Марчак Надії Вікторівні - земельну 
ділянку №128 площею 0,06 га в садівничому товаристві «Шахтар»;

       - від 12.08.1997р. №25/11, а саме: Пасось Марії Федорівні – земельну 
ділянку  №672  площею  0,04  га   в  садівничому  товаристві 
«Прикордонник».

11.  Внести зміни до п.7.1 рішення міської ради від 27.12.2011 р. № 14/17, а 
саме викласти його в наступній редакції: 

- надати в оренду терміном на  5 років  для  обслуговування  тимчасової  
     споруди  гаража Богайчуку  Сергію  Михайловичу  земельну  ділянку    
     площею  28 кв.м.  в  гаражному  масиві  мікрорайону “Шахтарський”,  
     вилучивши  дану  земельну  ділянку  з  користування  гр.Ісюк  Олени  



     Петрівни,  яка  була  виділена  їй  згідно з  рішенням  міської  ради  від  
     02.08.2011р №9/5.

12.  Внести зміни до п.1 рішення сесії  міської ради від 17.12.2003 р. № 
11/20, а саме викласти його в наступній редакції:

- передати у спільну часткову власність  земельну ділянку для обслуго-
вування  житлового  будинку  та  господарських  споруд  громадянам  у 
частині - Гімель Ніні Григорівні, Гімель Ігорю Васильовичу, Гачек Інні 
Василівні – площею 0,0800 га по вул.Садовій,8.

13.  Зобов’язати громадян, зазначених в п.п. 1-8 даного рішення укласти 
договори – сервітути з власниками інженерних мереж, які проходять 
через дані земельні ділянки. 

14.  Затвердити схему розподілу земельної ділянки та погодити межу між 
земельними  ділянками  Місюк  Галини  Іванівни,  Місюк  Наталії 
Павлівни  по вул.Чайковського,42/1 та Лев’юк Ганни Олександрівни по 
вул.Чайковського,42/2 згідно додатку №1 до даного рішення.

15.  Передати безоплатно у власність земельні ділянки для обслуговування 
житлового будинку та господарських споруд громадянам: 

- Лев’юк  Ганні  Олександрівні  –  площею  0,0306  га  по 
вул.Чайковського,42/2;

- Місюк  Галині  Іванівні,  Місюк  Наталії  Павлівні  у  спільну  сумісну 
власність – площею 0,0306 га по вул.Чайковського,42/1.

16.  Громадяни,  які  одержали земельні  ділянки у  приватну  власність  та 
оренду, повинні використовувати їх за цільовим призначенням.

Міський голова                                                                        В.Б.Сапожніков

Шуліга 32245




