
       

У К Р А Ї Н А

НОВОВОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
від  3 травня  2012р.№16/7
м. Нововолинськ

Про розгляд заяв громадян на 
приватизацію та оренду 
земельних ділянок
              

              
Розглянувши  заяви  громадян  на  приватизацію та  оренду  земельних 

ділянок,  керуючись    ст..ст.  87,  116,  118,  121,  124  Земельного  кодексу 
України та відповідно до Генерального плану міста, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки гр. 
Кузьмичу Степану Івановичу – площею 0,0276 га  по вул. Рилєєва, 7 для 
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку  та  господарських 
споруд;

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

- Баранюк Лідії Олексіївні – площею 0,0601 га по пров. Мирному, 10;
- Бекерей Наталії Олексіївні – площею 0,0818 га по вул. Партизанській, 5;
- Боярин Ганні  Іванівні  –  площею 0,10 га  по вул.  Панасівській,  49,  а 

земельну ділянку  площею 0,1647 га за тією ж адресою надати в оренду 
терміном на 5 років;

- Вавринюку  Петру  Володимировичу  –  площею  0,0384  га  по  вул. 
Філатова, 26/1;

- Вармс-Бехеру Олегу Вікторовичу, Вармс-Бехер Ірині Анатоліївні  – у 
спільну часткову власність – площею 0,0611 га по вул. Енергетичній, 17;

- Візі Оксані Анатоліївні, Візі Людмилі Іванівні, Візі Анатолію Яковичу 
– у спільну сумісну власність – площею 0,0474 га по вул. Філатова, 11/2;

- Гаврилюку  Валерію  Сергійовичу  –  площею  0,0531  га  по  вул. 
Липинського, 22/2;

- Гиц Марії  Іванівні  –  площею 0,10 га  по вул.  Володимирській,  39,  а 
земельну ділянку площею 0,0371 га за тією ж адресою надати в оренду 
терміном на 5 років;



- Дердюк  Надії  Іванівні–  площею 0,10  га  по  вул.  Панасівській,  44,  а 
земельну ділянку  площею 0,2393 га за тією ж адресою надати в оренду 
терміном на 5 років;

- Добринюк Тамарі Стахівні – площею 0,10 га по вул. Кримського, 62, а 
земельну ділянку площею 0,0154 га  за тією ж адресою надати в оренду 
терміном на 5 років;

- Драчу Миколі Васильовичу – площею 0,0844 га по вул. В.Стуса, 41;
- Захаровій Зої Миколаївні, Захарову Валентину Івановичу, Костіциній 

Світлані Іванівні  – у спільну часткову власність – площею 0,0589 га по 
вул. Молодогвардійців, 11;

- Євтух Марії Василівні – площею 0,10 га по вул. Кобзаря,82;
- Каліновській Тетяні Петрівні – площею 0,0165 га по вул. Чехова,12/3;
- Кондаревич  Ірині  Володимирівні  –  площею  0,0822  га  по  вул. 

Ломоносова,25;
- Корінь  Євгенії  Степанівні,  Фоміній  Ользі  Володимирівні,  Фоміну 

Сергію  Вікторовичу,  Фоміній  Тетяні  Вікторівні   -  у  спільну  сумісну 
власність – площею 0,0430 га по вул. Заводській, 36/1;

- Кузьмичу Степану Івановичу – площею 0,0874 га  по вул. Рилєєва, 7;
- Мороз Василині Артемівні – площею 0,0426 га по вул. Попова, 1;
-   Недашківському Роману Віталійовичу – площею 0,0304 га по вул. Чехова, 

15/1;
-   Олісейчик  Надії Іванівні – площею 0,0792 по вул. Червоноградській, 34; 
-   Ошкалюку Олексію Нестеровичу – площею 0,0679 га по вул. Світлій, 4;
-  Павельчук  Тетяні  Євгеніївні  –  площею  0,0623  га   по  вул.  Данила 

Галицького,10 ;
- Панасюку Володимиру Івановичу – площею 0,10 га по вул. Некрасова, 

17А, а земельну ділянку  площею 0,1130 га за тією ж адресою надати в 
оренду терміном на 5 років;

- Паращенко  Оксані  Миколаївні,  Перегубко  Наталії  Степанівні  -  у 
спільну часткову власність – площею 0,0595 га по вул. Мечнікова, 5;

- Поліщук Галині Андріївні – площею 0,0253 га по вул. Філатова, 26/2;
- Редьку Леоніду Олексійовичу – площею 0,0934 га по вул. Мазепи, 14;
- Сімонову  Костянтину  Олександровичу  –  площею  0,10  га  по  вул. 

Русовичівській, 21;
- Скубенік  Галині  Прокопівні  –  площею  0,0488  га   по  вул. 

Дорогиничівській, 17/2;
- Стельмаху Олегу Ростиславовичу – площею 0,10 га  по вул. Зеленій, 

47;
- Твердохлібу Андрію Степановичу, Твердохлібу Роману Андрійовичу, 

Твердохліб  Лесі  Степанівні,  Стеблик  Оксані  Андріївні,  –  у  спільну 
часткову власність – площею 0,0598 га по вул. Луговій, 8;

- Ткачуку Івану Леонтійовичу – площею 0,10 га  по вул.  Лісній,  42,  а 
земельну ділянку  площею 0,1929 га за тією ж адресою надати в оренду 
терміном на 5 років;



- Хоменко  Володимиру  Анатолійовичу  –  площею  0,0608  га  по 
вул.Чайковського, 21/2;

- Чайковській  Жанні  Володимирівні  –  площею  0,0525  га  по  вул. 
Парковій, 16;

- Шилу Юрію Івановичу  - площею 0,0613 га  по вул. Молодогвардійців, 
6;

- Шум Лідії Степанівні, Дукельському Василю Степановичу – у спільну 
часткову власність – площею 0,0593 га по вул. Лесі Українки, 28;

- Щеголєвій  Анастасії  Олександрівні  –  площею  0,0836  га  по  вул. 
Шкільній, 17;

- Яремчуку  Ярославу  Івановичу,  Онат  Іванні  Миколаївні  -   у  спільну 
часткову  власність  –  площею 0,10 га  по  вул.Нестерова,  14,  а  земельну 
ділянку  площею 0,1277 га за тією ж адресою надати в оренду терміном на 
5 років.

3. Надати  в  оренду   земельну  ділянку  для  обслуговування  житлового 
будинку та господарських споруд громадянам терміном на 5 років: 

            -   Вронській Анастасії Савеліївні – площею 0,08 га по вул. Кисіля, 14;
            -   Гоцка Ірині Миколаївні – площею 0,0205 га по вул. Кобзаря, 74;
            -  Дацюк Ніні Іванівні,  Прядуну Ігорю Івановичу, Прядун Лідії  

Арсентіївні - площею 0,0568 га по вул. Некрасова, 7;
            - Габіт Лідії Володимирівні, Габіт Людмилі Вадимівні, Антонюк 

Аліні Борисівні  площею 0,0910 га по вул. Маяковського, 84;
            -   Кобець Станіславу Івановичу – площею 0,0732 га по вул. Щорса,  

23;
            -   Колісник Ганні Василівні – площею 0,06 га по вул. Івана Франка,  

44;
            -   Чугаю Івану Івановичу – площею 0,0166 га по вул. Тихій, 63.

4. Передати безоплатно у власність земельну ділянку для садівництва  гр. 
Раєнку Назару Анатолійовичу (м-н Шахтарський, 29/51) –№ 359 площею 
0,1077 га в садівничому товаристві «Шахтар».

5.    Дати дозвіл на видачу державного акту на право власності на земельну 
ділянку  для  обслуговування   житлового  будинку  та  господарських 
споруд  на  ім’я  спадкоємця   Леснік  Надії  Макарівни   по  вул. 
Раціоналізаторів, 16 площею 0,0600 га.

   
6.   Надати  в  оренду  терміном  на  5 років  для  обслуговування  тимчасової 

споруди  гаража  наступним  громадянам: 
- Антонюку  Михайлу  Дмитровичу  земельну  ділянку  площею  36 

кв.м.  в  гаражному  масиві  ЦЕММ,  вилучивши  дану земельну  ділянку  з 
користування  гр.  Антонюка  Дмитра  Петровича,   яка   була  виділена 
йому  згідно  рішення  виконкому  № 194 від  24.07.1997р.



- Бінецькому  Сергію  Михайловичу  земельну  ділянку  площею  26 
кв.м.   в   гаражному  масиві   мікрорайону “Шахтарський”,   вилучивши 
дану  земельну   ділянку   з   користування   гр.Бінецького   Михайла 
Івановича,  яка  була  виділена  йому  згідно  рішення  виконкому  № 281 
від  20.12.1979р.

 - Каліщук  Любові  Андріївні  земельну  ділянку  площею  52 кв.м. 
в  гаражному  масиві  ЦЕММ,  вилучивши  дану земельну  ділянку  з 
користування  гр.Каліщука  Миколи  Петровича,  яка  була  виділена  йому 
згідно  рішення  виконкому  №  345 від  13.12.1990р.

 -  Каменєву   Олександру   Миколайовичу   земельну   ділянку 
площею  26 кв.м.  в  гаражному  масиві  кооперативу “Гірник”,  вилучивши 
дану  земельну   ділянку   з   користування   гр.Івченко   Валентини 
Федорівни,  яка  була  виділена  йому  згідно  рішення  міської ради  № 
14/17 від  27.12.2011р.

- Крохмалю  Роману  Володимировичу  земельну  ділянку  площею 
25 кв.м.  в  гаражному  масиві  ЦЕММ,  вилучивши  дану земельну  ділянку 
з  користування  гр.Крохмаля  Володимира  Володимировича,  яка  була 
виділена  йому  згідно  дозволу  архітектури  № 463 від  27.05.1974р.

- Куліковій  Софії  Микитівні  земельну  ділянку  площею  25 кв.м. 
в  гаражному  масиві  ЦЕММ,  вилучивши  дану земельну  ділянку  з 
користування  гр.Лохманова  Олексія  Степановича,  яка  була  виділена 
йому  згідно  рішення  виконкому  № 16 від  12.01.1995р.

- Літвінчук  Марії  Макарівні  земельну  ділянку  площею  23 кв.м. 
в   гаражному   масиві   мікрорайону “Шахтарський”,   вилучивши  дану 
земельну  ділянку  з  користування  гр.Літвінчука  Василя  Купріяновича, 
яка   була   виділена   йому   згідно   рішення   виконкому   №  27  від 
24.01.1980р.

- Літковічу  Віталію  Івановичу  земельну  ділянку  площею  51 
кв.м.  в  гаражному  масиві  ЦЕММ,  вилучивши  дану земельну  ділянку  з 
користування  гр.Плахотнюка  Бориса  Борисовича,  яка  була  виділена 
йому  згідно  рішення  виконкому  № 197 від  12.07.1990р.

- Міськевич  Людмилі  Олексіївні  земельну  ділянку  площею  30 
кв.м.  в  гаражному  масиві  ЦЕММ,  вилучивши  дану земельну  ділянку  з 
користування  гр.Войтовича  Олексія  Прокоповича,  яка  була  виділена 
йому  згідно  рішення  виконкому  № 219 від  14.07.1983р.

- Мусію  Ігорю  Тарасовичу  земельну  ділянку  площею  38 кв.м.  в 
гаражному   масиві   кооперативу  “Гірник”,   вилучивши  дану  земельну 
ділянку   з   користування   гр.Літковіча   Віталія   Івановича,   яка   була 
виділена  йому  згідно  рішення  виконкому  № 93 від  16.03.1995р.

- Остяку  Анатолію  Олексійовичу  земельну  ділянку  площею  29 
кв.м.   в   гаражному  масиві   мікрорайону “Шахтарський”,   вилучивши 
дану земельну  ділянку  з  користування  гр.Крилова  Дмитра  Івановича, 



яка   була   виділена   йому   згідно   рішення   виконкому   №  206  від 
25.10.1977р.

- Свиридову  Валерію  Михайловичу  земельну  ділянку  площею 
25 кв.м.  в  гаражному  масиві  ЦЕММ,  вилучивши  дану земельну  ділянку 
з  користування  гр.Антонюка  Дмитра  Петровича,  яка  була  виділена 
йому  згідно  дозволу  архітектури  № 303 від  18.03.1974р.

- Тимощуку  Сергію  Олександровичу  земельну  ділянку  площею 
33 кв.м.  в  гаражному  масиві  ЦЕММ,  вилучивши  дану земельну  ділянку 
з  користування  гр.Ковальчука  Володимира  Миколайовича,  яка  була 
виділена  йому  згідно  рішення  виконкому  № 143 від  20.04.2006р.

-Чап’юку  Дмитру  Миколайовичу  земельну  ділянку  площею  24 
кв.м.   в   гаражному  масиві   кооперативу  “Гірник”,   вилучивши  дану 
земельну  ділянку  з  користування  гр.Дубанської  Тетяни  Володимирівни, 
яка   була   виділена  їй   згідно   рішення  міської   ради  №  35/15 від 
25.12.2009р.

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

проектною  організацією  на  виготовлення  документації  на  землю.
Виготовити   проект   розміщення   тимчасової   споруди   на 

земельній  ділянці  та  погодити  його  в  установленому  порядку.
8. Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  складання 

документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку Корніюк 
Валентині Іванівні по вул. Хвильового, 2 для обслуговування житлового 
будинку та господарських споруд, площею 0,09га.

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

-  від  29.01.1998  р.  №  27/3,  а  саме:  Антонюку  Дмитру  Петровичу  - 
земельну  ділянку  №  645  площею  0,04  га  в  садівничому  товаристві 
«Прикордонник»;

       - від 12.08.1997р. № 25/11, а саме: Бабулі Тетяні Сергіївні – земельну 
ділянку  №524  площею  0,04  га  в  садівничому  товаристві 
«Прикордонник»;

       - від 29.01.1998 р. № 27/3, а саме: Гарвату Степану Івановичу -   земельну 
ділянку № 415 площею 0,06 га в садівничому товаристві «Шахтар»;

       - від 29.01.1998 р. № 27/3, а саме: Гловацькій Ларисі Сергіївні -  земельну 
ділянку № 695 площею 0,06 га в садівничому товаристві «Шахтар».

       



10.  Зобов’язати  громадян,  зазначених  в  п.п.  1-7  даного  рішення  укласти 
договори – сервітути з власниками інженерних мереж, які проходять через 
дані земельні ділянки. 

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

Міський голова                                                                        В.Б.Сапожніков

Шуліга 32245


