
У К Р А Ї Н А

НОВОВОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
від 19 червня  2012 р.№ 18/9 
м. Нововолинськ

Про надання земельних
ділянок в оренду

Розглянувши проекти  землеустрою щодо  відведення  земельних ділянок, 
технічну  документацію  з  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної 
ділянки  ТзОВ  «Кульбіт»,  технічну  документацію  з  інвентаризації  земельної 
ділянки  Нововолинській  міській  державній  лікарні  ветеринарної  медицини, 
клопотання релігійної громади Української Греко – Католицької церкви святих 
верховних апостолів  Петра  і  Павла  м.  Нововолинська,  Нововолинської  філії 
Волинського  ГРУ  ПАТ  КБ  «Приватбанк»,  ТзОВ  «БРВ  –  Україна»,  ТзОВ 
«Волинь  –  77»,  ПАТ  «Західна  промислова  група»,  ТзОВ  «Новелл»,  ПуАТ 
«Нововолинський ливарний завод»,  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 

Грищенку  Андрію  Олександровичу,  Палихаті  Сергію  Васильовичу    та 
надати в оренду терміном на 5 років земельну ділянку площею 0,0018 га по 
вул. Грушевського, 12 для реконструкції вбудованого приміщення квартири 
під меблевий магазин.

2. Затвердити технічну документацію з землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки ТзОВ «Кульбіт» та надати в оренду терміном на 5 років 
земельну  ділянку  площею  1,2273  га  по  вул.  Шахтарській,  26  для 
обслуговування  комплексу  по  прийомці,  збереженню  і  відпустці 
нафтопродуктів  та  станції  технічного  обслуговування,  вилучивши  дану 
земельну ділянку в ТзОВ «Волинь – Петрол».

3. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки 
Мартиненку Віктору Володимировичу   та надати в оренду терміном на 5 
років  земельну  ділянку  площею  0,0045  га  по  пр.  Перемоги,  27  для 
реконструкції вбудованого приміщення під салон краси.

4. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки 
Сушковій  Тетяні  Ярославівні,  Миронюк  Олені  Ярославівні  та  надати  в 
оренду терміном на 5 років земельну ділянку площею 0,0015 га за адресою: 
м-н.  Шахтарський,  36   для  реконструкції  вбудованого  нежитлового 
приміщення під промтоварний магазин.

5. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки 
Трофимович  Олені  Віталіївні    та  надати  в  оренду  терміном  на  5  років 
земельну  ділянку  площею  0,0018  га  по  вул.  Св.  Володимира,  24  для 
реконструкції вбудованих приміщення квартири під промтоварний магазин.



6. Затвердити  технічну  документацію  з  інвентаризації  земельної  ділянки 
Нововолинській міській державній лікарні ветеринарної медицини та надати 
в  постійне  користування  земельну  ділянку  площею  0,7870  га  по  вул. 
Сокальській, 28 для обслуговування приміщення лікарні та господарських 
споруд.

7. Затвердити  технічну  документацію  з  інвентаризації  земельної  ділянки 
Стичук Тетяни Дмитрівни та надати в оренду терміном на 5 років земельну 
ділянку  площею  0,0032  га  по  бул.  Шевченка,  34  для  перепланування 
вбудованого приміщення під промисловий магазин.

8. Надати релігійній громаді Української Греко – Католицької церкви святих 
верховних  апостолів  Петра  і  Павла  м.  Нововолинська  земельну  ділянку 
площею  0,2242  га  по  вул.  Піонерській  в  постійне  користування  для 
обслуговування культової споруди храму.

9. Питання  щодо  вилучення  земельної  ділянки  площею  10,7199  га  у  ТзОВ 
«БРВ – Україна» по вул. Промисловій, 21 перенести до узгодження з ТзОВ 
«БРВ – Україна» питання щодо демонтажу огорожі та побудованих ними 
об’єктів. 

10.Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки від 27 квітня 2005 
року № 90 Нововолинській філії Волинського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» 
терміном на 5 років.

11.Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки від 19 липня 2011 
року  № 041108100019  ПАТ «Західній  промисловій  групі»  терміном  на  5 
років. 

12. Внести зміни в договір купівлі – продажу права оренди земельної ділянки 
від  19  квітня  2012  р.  щодо  продажу  права  оренди  земельної  ділянки  за 
результатами земельних торгів ТзОВ «Волинь – 77» та викласти п. 7 даного 
договору в наступній редакції: «покупець зобов’язується сплатити вартість 
права оренди згідно п. 6.1. в термін до 14.07.2012 року».

13. Внести зміни в договір купівлі – продажу права оренди земельної ділянки 
від  24  лютого  2012  р.  щодо  продажу права  оренди земельної  ділянки за 
результатами земельних торгів підприємцю Золотько О.С. та викласти п. 7 
даного договору в  наступній редакції:  «покупець зобов’язується  сплатити 
вартість права оренди згідно п. 6.1. в термін до 24.07.2012 року».

14.Продовжити термін дії  договору  оренди земельної  ділянки від  20.04.2006 
року № 040609400031 ТзОВ «Новелл» терміном на 1 рік.

15. Відмовити ПуАТ «Нововолинський ливарний завод» в наданні земельної 
ділянки площею 0,0659  га  по  вул.  Луцькій,  25  в  зв’язку  з  тим,  що дану 
ділянку орендує ТзОВ «Новелл» і згідно ст. 33 Закону України «Про оренду 
землі» має переважне право на продовження оренди земельної  ділянки,  а 
також враховуючи  те,  що  на  даній  земельній  ділянці  знаходиться  об’єкт 
нерухомого майна, що перебуває у власності ТзОВ «Новелл» .  

16.Зобов’язати фізичних та юридичних осіб  вказаних в п. 1 – 5 даного рішення 
в місячний   термін укласти договори оренди земельних ділянок та надати у 
відділ Держкомзему в м. Нововолинську на реєстрацію.

Міський голова                                         В.Б. Сапожніков
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