УКРАЇНА
НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від 3 травня 2012 р. №16/8
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. Грищенко Андрію Олександровичу, Палихаті Сергію Васильовичу площею 0,0018 га по вул. Грушевського, 12 для реконструкції вбудованих
приміщень квартири під меблевий магазин;
1.2. Олеху Павлу Михайловичу - площею 0,0025 га по вул. Лесі
Українки,14 для встановлення і обслуговування торгівельної палатки;
1.3. Рузі Олександру Володимировичу – площею 0,0027 га по пр.
Перемоги, 1 для реконструкції вбудованих приміщень квартири,
переведених в нежитлові, під продуктовий магазин;
1.4. Службі автомобільних доріг у Волинській області - площею 1,3768 га
для обслуговування існуючої автомобільної дороги місцевого значення Т–
03-05 Ізов – Бортнів – Бужанка – Нововолинськ – Іваничі – Павлівка Локачі ;
1.5. Службі автомобільних доріг у Волинській області - площею 0,8561 га
для обслуговування існуючої автомобільної дороги місцевого значення
С030302 Петрове - Поромів - Нововолинськ;
1.6. Службі автомобільних доріг Волинській області - площею 1,0746 га
для обслуговування існуючої автомобільної дороги місцевого значення
О030316 Застава – Морозовичі – Шахта №2;
1.7. Службі автомобільних доріг у Волинській області - площею 25,0 га
для обслуговування автомобільної дороги державного значення Р – 15
Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград - Жовква;
1.8. Тарасюку Олегу Миколайовичу - площею 0,0159 га по вул.
Шахтарська, 28-М для обслуговування будівлі майстерні;

1.9. Нововолинському дошкільному навчальному закладу № 5
Нововолинської міської ради Волинської області - площею 1,1382 га на
15-му мікрорайоні, 36 для обслуговування приміщень дошкільного
навчального закладу № 5;
1.10. Нововолинській
спеціалізованій загальноосвітній школі № 9
Нововолинської міської ради Волинської області - площею 0,3014 га по
вул. Нововолинській, 17 для обслуговування приміщень школи № 9;
1.11. Нововолинській
спеціалізованій загальноосвітній школі № 9
Нововолинської міської ради Волинської області - площею 0,4116 га по
вул. Св.Володимира, 22 для обслуговування приміщень школи № 9;
1.12. Управлінню будівництва та інвестицій «Будінвест» - площею 0,1207
га по вул. Молодогвардійців для обслуговування незавершеного
будівництва бетонного цеху;
1.13. Нововолинській міській раді для продажу на земельних торгах –
площею 0,0066га за адресою вул. С.Бандери для комерційної діяльності.
2. Відмовити ОСББ «Бузок НВ» у наданні дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,4261 га по
вул. Островського, 3 для обслуговування житлового будинку та
господарських споруд;
2.1. Рекомендувати ОСББ «Бузок НВ» звернутись до міської ради з
клопотанням про виділення земельної ділянки меншою площею, а саме
під будівлями, що перебувають у власності ОСББ «Бузок».

Міський голова
Шуліга 32245

В.Б. Сапожніков

