
У К Р А Ї Н А

НОВОВОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
від 3 травня 2012 р.№16/9 
м. Нововолинськ

Про надання земельних
ділянок в оренду

Розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 
керуючись ст.ст.  12,  123,  124 Земельного кодексу  України,  ст.16 Закону 
України „Про оренду землі”, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки:

1.1. Громадянці Мартинюк Ліані Степанівні площею   0,0028  га по вул. 
Нововолинській,  53  для  реконструкції  вбудованого  нежитлового 
приміщення під офіс;
1.2.  Громадянину  Мартиненку  Віктору  Володимировичу,  площею 
0,0045га  по  пр.  Перемоги,  27  для  реконструкції  вбудованого 
приміщення квартири під салон краси;
1.3. Громадянину Тивонюку Олегу Ярославовичу площею   0,0527  га 
по вул. Св.Володимира, 5 для реконструкції та добудови приміщення 
стоматологічної поліклініки;
1.4. Підприємцю Трофимович Олені Віталіївні площею   0,0018  га по 
вул.  Св.Володимира,  24  для  реконструкції  вбудованого  приміщення 
квартири під промтоварний магазин;

          1.5.  Нововолинській  загальноосвітній школі  І–ІІІ  ступенів № 7 
Нововолинської міської ради Волинської області площею   2,8910  га 
по вул. Кауркова, 43 для обслуговування школи №7;

          1.6.  Нововолинській  загальноосвітній школі  І–ІІІ  ступенів № 5 
Нововолинської міської ради Волинської області площею   2,9061 га на 
15-му Мікрорайоні, 35 для обслуговування школи № 5;
1.7. Релігійній громаді церкви «Святого Михайла»  площею 0,4989 га 
по  пр.  Степана  Бандери,  72  для  будівництва  та  обслуговування 
православної церкви.
1.8. ПуАТ «Нововолинський ливарний завод» площею 0,48 га по вул. 
Луцькій, 25 для обслуговування покриття автодоріг;
1.9.  ТзОВ «Джерела» площею 0,0016 га  по бул.  Шевченка,  2/10 для 
реконструкції приміщення квартири під магазин з добудовою.



2. Затвердити технічну документацію щодо визначення та встановлення меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості):

2.1.  СУФП  «Люватам  ЛТД»  площею  0,0974га  по  вул.  Кобзаря,  28  для 
обслуговування магазину і виробничого призначення;

2.2.  Нововолинському  МВ  УМВС  України  у  Волинській  області  площею 
0,2148га по вул. Нововолинська, 20 для обслуговування адміністративних 
будівель;

2.3.  Нововолинському  МВ  УМВС  України  у  Волинській  області  площею 
0,4587га по вул. Шахтарська, 10, Нововолинська, 15 для обслуговування 
адміністративних будівель.

3. Надати в оренду земельні ділянки:
3.1.  Мартинюк  Ліані  Степанівні  площею    0,0028   га  по  вул. 
Нововолинській,  53  для  реконструкції  вбудованого  нежитлового 
приміщення під офіс, терміном на 5 років;
3.2.  Тивонюку  Олегу  Ярославовичу  площею    0,0527   га  по  вул. 
Св.Володимира,  5  для  реконструкції  та  добудови  приміщення 
стоматологічної поліклініки, терміном на 5 років;
3.3. ПуАТ «Нововолинський ливарний завод» площею 0,48га по вул. 
Луцькій,  25  для  обслуговування  покриття  автодоріг,  терміном  на  5 
років;
3.4.  ТзОВ  «Джерела»  площею  0,0016га  по  бул.  Шевченка,  2/10  для 
реконструкції  приміщення  квартири  під  магазин  з  добудовою, 
терміном на 5 років;
3.5. СУФП «Люватам ЛТД» площею 0,0974га по вул. Кобзаря, 28 для 
обслуговування  магазину  і  виробничого  призначення,  терміном на  5 
років.

4.   Надати  в постійне користування земельні ділянки: 
4.1.  Нововолинській   загальноосвітній  школі   І–ІІІ  ступенів  №  7 
Нововолинської міської ради Волинської області площею   2,8910 га по 
вул.Кауркова,43 для обслуговування школи №7;

          4.2.  Нововолинській  загальноосвітній школі  І–ІІІ  ступенів № 5 
Нововолинської міської ради Волинської області площею   2,9061 га на 
15-му Мікрорайоні, 35 для обслуговування школи № 5;
4.3. Релігійній громаді церкви «Святого Михайла»  площею 0,4989 га 
по  пр.  Степана  Бандери,72  для  будівництва  та  обслуговування 
православної церкви.
4.5.  Нововолинському  МВ  УМВС  України  у  Волинській  області 
площею  0,2148га  по  вул.  Нововолинська,  20  для  обслуговування 
адміністративних будівель;

   4.6.  Нововолинському  МВ  УМВС  України  у  Волинській  області 
площею  0,4587га  по  вул.  Шахтарська,  10,  Нововолинська,  15  для 
обслуговування адміністративних будівель.



5.  Відмовити  ПАТ  «Волиньобленерго»  у  вилученні  земельної  ділянки 
площею 2,5018  га, яка була надана в користування для реконструкції 
ПЛ-35кВ рішенням міської ради від 23.12.2010р. № 4/17,  в зв’язку з 
тим, що дана повітряна лінія потребує реконструкції.

6. Продовжити термін дії договору оренди земельних ділянок:
6.1. №  040909400034  від  30.03.2009р.  підприємцю  Дацюку  Віктору 

Павловичу по вул. Кауркова, 4  площею  0,0175  га для обслуговування 
торгівельного павільйону терміном на 5 років;

6.2. №  040809400003  від  11.01.2008р.  підприємцю  Торчило  Сергію 
Леонтійовичу по вул. Луцькій, 3 Б  площею  0,2786 га для будівництва 
та  обслуговування  магазину  автозапчастин  з  майстернею  дрібного 
ремонту автомобілів терміном на 5 років;

6.3. №  041008100034  від  26.04.2010р.  ТзОВ  «Гед  Холдингз»  по  вул. 
Промисловій, 25  площею  0,3421  га для обслуговування АЗС терміном 
на 5 років;

6.4. № 27 від 01.11.2002р. ТзОВ «Шанс» по вул. Сковороди, 28  площею 
0,07  га для обслуговування магазину та кафе терміном на 5 років.

7.  Питання  продовження терміну  дії  договору  оренди земельної  ділянки 
ТзОВ   «Новелл» перенести на розгляд  чергової сесії після додаткового 
вивчення.

Міський голова                                         В.Б. Сапожніков
Шуліга 32245


	від 3 травня 2012 р.№16/9 

