
       

У К Р А Ї Н А

НОВОВОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
від  6 вересня  2012р.№ 19/10 
 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  та 
передати  безоплатно  Сліві  Стефаниді  Михайлівні  у  власність  земельну 
ділянку  площею  0,0580  га  по  вул.  Рилєєва,  17  для  будівництва  та 
обслуговування житлового будинку та господарських споруд та надати в 
оренду земельну ділянку за тією ж адресою  площею 0,0258 га  терміном 
на 5 років.

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

-    Бабіній Ользі Володимирівні – площею 0,0816 га по вул. Кримського, 86;
-  Батейку  Володимиру  Святославовичу  –  площею  0,10  га  по 

вул.  Сагайдачного,  3,  а  земельну  ділянку  площею 0,1950  га  за  тією  ж 
адресою надати в оренду терміном на 5 років;

-  Браткрайц Ларисі Степанівні – площею 0,0594 га по вул. Чайковського, 
18/1;

-  Брицькому Володимиру Миколайовичу, Корець Людмилі Миколаївні – у 
спільну часткову власність – площею 0,0604 га по вул. Грінченка, 24;

-    Грицюк Марії Прокопівні – площею 0,0630 га по вул. Філатова, 2;
-    Гудзенку Григорію Никифоровичу – площею 0,0600 га по вул. Рєпіна, 16;
-    Гурко Валентині Володимирівні – площею 0,10 га по пр. Дружби, 31;
-   Каленюку Володимиру Адамовичу – площею 0,0830 га по вул. Мічуріна, 

19;
-   Касьян  Надії  Василівні,  Данилюку  Віктору  Федоровичу  –  у  спільну 

часткову власність – площею 0,0490 га по вул. Сокальській, 8/4;
-   Ковальчук Людмилі Дмитрівні – площею 0,0660 га по вул. Світлій, 2;



-    Курило Антону Корнійовичу – площею 0,0686 га по вул. Глінки, 19;
-  Левчук  Людмилі  Митрофанівні  –  площею  0,0606  га  по 

вул. Кропивницького, 37;
-    Левшуну Богдану Івановичу – площею 0,0894 га по вул. Кільцевій, 46;
-   Магдюк  Людмилі  Анатоліївні,  Магдюку  Дмитру  Ігоровичу  –  у  спільну 

часткову власність – площею 0,0497 га по вул. Дорогиничівській, 17/1;
-    Нехватюку Сергію Вікторовичу – площею 0,10 га по пров. Першому, 22, а 

земельну ділянку за тією ж адресою площею 0,0186 га надати в оренду 
терміном на 5 років;

-   Предко Володимиру Володимировичу – площею 0,10 га по вул. Самчука, 
1,  а земельну ділянку за тією ж адресою площею 0,0019 га передати в 
оренду терміном на 5 років;

-    Пясті Євгенії Григорівні – площею 0,0608 га по вул. Кримського, 22;
-   Саблукову Василю Миколайовичу – площею 0,10 га по вул. Сагайдачного, 

1, а земельну ділянку площею 0,1213 га за тією ж адресою надати в оренду 
терміном на 5 років;

-   Святинчуку  Ярославу  Васильовичу,  Святинчук  Галині  Василівні  –  у 
спільну часткову власність – площею 0,0772 га по вул. Східній, 16;

-    Супрунюк Тетяні Степанівні – площею 0,0884 га по вул. Кільцевій, 7;
-    Телеглову Анатолію Андрійовичу, Телегловій Надії Михайлівні – у спіль-
     ну сумісну власність – площею 0,0354 га по вул. Сокальській, 8/1;
-  Тимощуку  Володимиру  Олександровичу  –  площею  0,0592  га  по 

вул. Жуковського, 2;
-  Ткачу Олександру Вікторовичу – площею 0,0335 га по вул. Сокальській, 

8/2;
-   Ткаченку Олександру Володимировичу, Римарук Вікторії Анатоліївні  – у 

спільну часткову власність – площею 0,0580 га по вул. Некрасова, 14;
-  Чернишеву  Павлу  Олександровичу  –  площею  0,0994  га  по 

вул. Русовичівській, 8;
-   Чужиковій Ірині Вікторівні – площею 0,0622 га  по вул. Молодогвардійців, 

59;
-  Чушкіній  Марії  Олександрівні,  Чушкіну  Сергію  Петровичу,  Чушкіну 

Анатолію Петровичу – у спільну часткову власність площею 0,0398 га по 
вул. Сокальській, 8/3;

-    Штрьодеке Світлані Петрівні – площею 0,0915 га по вул. Грінченка, 30;
-    Юзвику Миколі Петровичу – площею 0,0841 га по вул. Кобзаря, 37.
    
3. Передати безоплатно у власність земельні ділянки для садівництва:

3.1. Кавранській Олені Василівні (15 мікрорайон, 6/5) – № 1536 площею 
0,0386 га в садівничому товаристві «Прикордонник»;

3.2. Кущик Мар'яні Ярославівні (5 мікрорайон, 14/29) - № 103 площею 
0,0391 га в садівничому товаристві «Прикордонник».

4. Дати дозвіл на видачу державного акту на право власності на земельну 
ділянку  для  садівництва  на  ім’я  спадкоємця   Свідерській  Ларисі 



Олександрівні (вул. Сонячна, 1/102) – земельна ділянка № 1602 площею 
0,0382 га в садівничому товаристві « Прикордонник».  

5. Передати  безоплатно  у  власність  Очеретку Євгенію  Степановичу 
земельну  ділянку  площею  64  кв.м.  в  гаражному  масиві  в  районі 
вул. Ген. Р. Шухевича, яка була виділена йому згідно рішення виконкому 
№ 310 від 20.11.1997р.

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

Андрощуку  Андрію  Миколайовичу  земельну  ділянку  площею  33 
кв.м.  в  гаражному  масиві  ЦЕММ,  вилучивши  дану земельну  ділянку  з 
користування  гр.Матюханова  Михаїла  Степановича,  яка  була  виділена 
йому  згідно  рішення  виконкому  № 144 від  25.05.1978р.

Батоговській  Ользі  Василівні  земельну  ділянку  площею  29 кв.м.  в 
гаражному   масиві   кооперативу  “Надія”,   вилучивши   дану  земельну 
ділянку  з  користування  гр.Бугайчука  Сергія  Анатолійовича,  яка  була 
виділена  йому  згідно  рішення  виконкому  № 356 від  16.08.2007р.

Білинському Сергію Олексійовичу земельну ділянку площею 24 кв.м. в 
гаражному масиві в районі ЦЕММ, вилучивши дану земельну ділянку з 
користування гр. Олексюка Володимира Миколайовича, яка була виділена 
йому  згідно рішення виконкому № 46 від 16.02.2006 р.

Бричук  Тетяні  Семенівні  земельну  ділянку  площею  29 кв.м.  в 
гаражному  масиві  кооперативу “Машинобудівник”,   вилучивши  дану 
земельну  ділянку  з  користування  гр.Бричука  Василя  Олександровича, 
яка   була   виділена   йому   згідно   рішення   виконкому   №  290  від 
18.10.1985р.

Булизі  Федору  Мефодійовичу  земельну  ділянку  площею  26 кв.м.  в 
гаражному   масиві   мікрорайону  “Шахтарський”,   вилучивши   дану 
земельну  ділянку  з  користування  гр.Бінецького  Сергія  Михайловича, 
яка  була  виділена  йому  згідно  рішення  міської   ради  № 16/7 від 
03.05.2012р.

Вовдюку  Валерію  Віталійовичу  земельну  ділянку  площею  71 кв.м. 
в  районі  вул.Шахтарська,33-б,  вилучивши  дану земельну  ділянку  з 
користування   малого   підприємства  “Віна”,  яка   була  виділена 
підприємству  згідно  рішення  виконкому  № 271 від  16.11.2000р.

Водько  Софії   Вікторівні   земельну  ділянку  площею  25 кв.м.   в 
гаражному   масиві   ЦЕММ,   вилучивши   дану  земельну   ділянку   з 
користування  гр.Водька  Павла  Якимовича,  яка  була  виділена  йому 
згідно  дозволу  архітектури  № 201 від  19.02.1974р.

Воробей   Ользі   Петрівні   земельну   ділянку   площею  50 кв.м.   в 
районі   пров.  Поштовий  (квартал  №  19),  як   інваліду   другої   групи, 
вилучивши   дану   земельну   ділянку  з   користування  гр.Воробея 
Володимира   Павловича,   яка   була   виділена   йому   згідно   дозволу 
архітектури  № 459 від  22.05.1974р.



Гайдику  Василю  Юхимовичу  земельну  ділянку  площею  24 кв.м.  в 
гаражному   масиві   кооперативу  “Надія”,   вилучивши   дану  земельну 
ділянку  з  користування  гр.Хомин  Людмили  Степанівни,  яка  була 
виділена  їй  згідно  рішення  міської  ради  № 4/15 від  23.12.2010р.

Гузею  Сергію  Михайловичу  земельну  ділянку  площею  29 кв.м.  в 
гаражному   масиві   ЦЕММ,   вилучивши   дану  земельну   ділянку   з 
користування  гр.Саннікової  Світлани  Євгенівни,  яка  була  виділена  їй 
згідно  рішення  міської  ради  № 12/16 від  26.10.2011р.

Гуліті  Леоніду  Миколайовичу  земельну  ділянку  площею  26 кв.м.  в 
гаражному   масиві   ЦЕММ,   вилучивши   дану  земельну   ділянку   з 
користування  гр.Антонюка  Валерія  Дмитровича,   яка  була  виділена 
йому  згідно  рішення  виконкому  № 24 від  19.02.1998р.

Даценко  Валентині  Михайлівні  земельну  ділянку  площею  25 кв.м. 
в   гаражному  масиві   ЦЕММ,  вилучивши  дану земельну  ділянку  з 
користування   гр.Сокальського   Володимира   Анисимовича,   яка   була 
виділена  йому  згідно  дозволу  архітектури  № 338 від  25.03.1974р.

Дігтяренку  Едуарду  Анатолійовичу  земельну  ділянку  площею  28 
кв.м.  в  гаражному  масиві  мікрорайону  “Шахтарський”,   вилучивши 
дану  земельну  ділянку   з   користування  гр.Синюка   Леоніда 
Олександровича,  яка  була  виділена  йому  згідно  рішення  виконкому  № 
282 від  22.09.1994р.

Дорощук  Зої   Федорівні   земельну   ділянку   площею  28 кв.м.   в 
гаражному   масиві   мікрорайону   “Шахтарський”,   вилучивши   дану 
земельну  ділянку  з  користування  гр.Дятел  Світлани  Мирославівни,  яка 
була  виділена  їй  згідно  рішення  виконкому  № 214 від  14.07.2005р.

Дорощуку  Василю  Володимировичу  земельну  ділянку  площею  39 
кв.м.  в  гаражному  масиві  кооперативу  “Машинобудівник”,  вилучивши 
дану  земельну   ділянку   з   користування   гр.Костова   Анатолія 
Федоровича,  яка  була  виділена  йому  згідно  рішення  виконкому  № 290 
від  18.10.1985р.

Жигалюку  Павлу  Олеговичу  земельну  ділянку  площею  24 кв.м.  в 
гаражному   масиві   ЦЕММ,   вилучивши   дану  земельну   ділянку   з 
користування  гр.Бояра  Ростислава  Анатолійовича,  яка  була  виділена 
йому  згідно  рішення  міської  ради  № 18/11 від  19.06.2012р.

Зарембі   Марії   Петрівні   земельну   ділянку   площею  26  кв.м.   в 
гаражному   масиві   мікрорайону  “Шахтарський”,   вилучивши   дану 
земельну  ділянку  з  користування  гр.Вознюк  Раїси  Яківни,  яка  була 
виділена  їй  згідно  дозволу  архітектури  № 66 від  19.04.1973р.

Іванському  Михайлу  Стаховичу  земельну  ділянку  площею  32 кв.м. 
в   гаражному  масиві   ЦЕММ,  вилучивши  дану земельну  ділянку  з 
користування   гр.Тимощука   Олександра   Віталійовича,   яка   була 
виділена  йому  згідно  рішення  виконкому  № 278 від  15.09.2005р.



Костову  Анатолію  Федоровичу  земельну  ділянку  площею  25 кв.м. 
в  гаражному  масиві  кооперативу “Надія”,  вилучивши  дану земельну 
ділянку   з   користування   гр.Дакала   Василя   Дмитровича,   яка   була 
виділена  йому  згідно  рішення  виконкому  № 155 від  02.06.1989р.

Куколєву  Костянтину  Олександровичу  земельну  ділянку  площею  26 
кв.м.  в  гаражному  масиві  ЦЕММ,  вилучивши  дану земельну  ділянку  з 
користування  гр.Волошина  Івана  Яковича,  яка  була  виділена  йому 
згідно  рішення  виконкому  № 108 від  13.04.1978р.

Левчуку  Вадиму  Борисовичу  земельну  ділянку  площею  52 кв.м.  в 
гаражному   масиві   ЦЕММ,   вилучивши   дану  земельну   ділянку   з 
користування  гр.Каліщук  Любові  Андріївни,  яка  була  виділена  їй 
згідно  рішення  міської  ради  № 16/7 від  03.05.2012р.

Левчуку  Володимиру  Геннадійовичу  земельну  ділянку  площею  26 
кв.м.  в  гаражному  масиві  вул.Островського,  вилучивши  дану земельну 
ділянку   з   користування   гр.Голян   Алли  Володимирівни,   яка   була 
виділена  їй  згідно  рішення  виконкому  № 318 від  20.10.1994р.

Охналюк  Ользі  Леонідівні  земельну  ділянку  площею  26 кв.м.  в 
гаражному   масиві   мікрорайону  “Шахтарський”,   вилучивши   дану 
земельну  ділянку  з  користування  гр.Цокала  Василя  Захаровича,  яка 
була  виділена  йому  згідно  дозволу  архітектури  № 73 від  03.05.1971р.

Пилюк  Ірині  Анатоліївні  земельну  ділянку  площею  24 кв.м.  в 
гаражному   масиві   мікрорайону  “Шахтарський”,   вилучивши   дану 
земельну  ділянку  з  користування  гр.Пилюка  Анатолія  Дем”яновича, 
яка   була   виділена   йому   згідно   рішення   виконкому   №  237  від 
25.10.1979р.

Поліщук  Світлані  Петрівні  земельну  ділянку  площею  25 кв.м.  в 
гаражному  масиві  вул.Островського,  вилучивши  дану земельну  ділянку 
з  користування  гр.Колачинського  Івана  Івановича,  яка  була  виділена 
йому  згідно  рішення  виконкому  № 24 від  19.02.1998р.

Рижко  Лідії  Олександрівні  земельну  ділянку  площею  27 кв.м.  в 
гаражному   масиві   ЦЕММ,   вилучивши   дану  земельну   ділянку   з 
користування  гр.Поліщука  Олександра  Артемовича,  яка  була  виділена 
йому  згідно  рішення  виконкому  № 149 від  14.05.1981р.

Рицаю  Ярославу  Володимировичу  земельну  ділянку  площею  30 
кв.м.  в  гаражному  масиві  вул.Генерала Р.Шухевича,  вилучивши  дану 
земельну  ділянку  з  користування  гр.Гричини  Лариси  Григорівни,  яка 
була  виділена  їй  згідно  рішення  виконкому  № 358 від  18.09.2008р.

Самойленко  Оксані Володимирівні  земельну  ділянку  площею  33 
кв.м.   в   гаражному  масиві   кооперативу   “Надія”,   вилучивши  дану 
земельну  ділянку  з  користування  гр. Собіпан  Марії  Сергіївни,  яка  була 
виділена  їй  згідно  рішення  виконкому  № 74 від  17.03.2005р.



Свинчук  Мирослава  Петрівна  земельну  ділянку  площею  20 кв.м.  в 
гаражному   масиві   мікрорайону  “Шахтарський”,   вилучивши   дану 
земельну  ділянку  з  користування  гр.Свинчука  Костянтина  Борисовича, 
яка   була   виділена   йому   згідно   рішення   виконкому   №  123  від 
13.06.1975р.

Семеряжку  Івану  Леонідовичу  земельну  ділянку  площею  25 кв.м.  в 
гаражному  масиві  вул.Островського,  вилучивши  дану земельну  ділянку 
з  користування  гр.Лазарук  Галини  Йосипівни,  яка  була  виділена  їй 
згідно  рішення  міської  ради  № 12/16 від  26.10.2011р.

Синюку  Віталію  Леонідовичу  земельну  ділянку  площею  29 кв.м.  в 
гаражному   масиві   мікрорайону   “Шахтарський”,   вилучивши   дану 
земельну  ділянку  з  користування  гр.Остяка  Анатолія  Олексійовича, 
яка  була  виділена  йому  згідно  рішення  міської   ради  № 16/7 від 
03.05.2012р.

Скурідіній  Галині  Федорівні  земельну  ділянку  площею  32 кв.м.  в 
гаражному   масиві   ЦЕММ,   вилучивши   дану  земельну   ділянку   з 
користування  гр.Скурідіна  Олександра  Васильовича,  яка  була  виділена 
йому  згідно  рішення  виконкому  № 216 від  08.08.1991р.

Соловей  Валентині  Дмитрівні  земельну  ділянку  площею  25 кв.м.  в 
гаражному   масиві   мікрорайону  “Шахтарський”,   вилучивши   дану 
земельну  ділянку  з  користування  гр.Доктора  Дмитра  Семеновича,  яка 
була  виділена  йому  згідно  рішення  виконкому  № 82 від  12.05.1977р.

Стасюку  Андрію  Васильовичу  земельну  ділянку  площею  24 кв.м.  в 
гаражному  масиві  Шахти № 4,  вилучивши  дану земельну  ділянку  з 
користування  гр.Гунчак  Алли  Володимирівни,  яка  була  виділена  їй 
згідно  рішення  міської  ради  № 12/18 від  26.10.2011р.

Степанцю  Миколі  Павловичу  земельну  ділянку  площею  30 кв.м.  в 
гаражному   масиві   мікрорайону  “Шахтарський”,   вилучивши   дану 
земельну  ділянку  з  користування  гр.Коваль  Валерії  Вікторівни,  яка 
була  виділена  їй  згідно  рішення  виконкому  № 214 від  14.07.2005р.

Харуну  Дмитру  Васильовичу  земельну  ділянку  площею  24 кв.м.  в 
гаражному   масиві   ЦЕММ,   вилучивши   дану  земельну  ділянку  з 
користування  гр.Харуна  Василя  Дмитровича,  яка  була  виділена  йому 
згідно  рішення  виконкому  № 184 від  09.06.1983р.

Чернецькій  Валентині  Павлівні  земельну  ділянку  площею  39 кв.м. 
в   гаражному  масиві   мікрорайону  “Шахтарський”,   вилучивши  дану 
земельну  ділянку  з  користування   гр.Чернецького   Аркадія 
Володимировича,  яка  була  виділена  йому  згідно  рішення  виконкому 
№ 175 від  10.06.1982р.

Чернецькій  Валентині  Павлівні  земельну  ділянку  площею  28 кв.м. 
в   гаражному  масиві   мікрорайону  “Шахтарський”,   вилучивши  дану 
земельну  ділянку  з  користування   гр.Чернецького   Аркадія 



Володимировича,  яка  була  виділена  йому  згідно  рішення  виконкому 
№ 237 від  25.10.1979р.

Шляхтіній  Марії  Дмитрівні  земельну  ділянку  площею  24 кв.м.  в 
гаражному   масиві   ЦЕММ,   вилучивши   дану  земельну  ділянку  з 
користування  гр.Шляхтіна  Олександра  Михайловича,  яка  була  виділена 
йому  згідно  рішення  виконкому  № 160 від  27.09.1976р.

Щербюку  Сергію  Васильовичу  земельну  ділянку  площею  44 кв.м.  в 
гаражному   масиві   ЦЕММ,   вилучивши   дану  земельну   ділянку   з 
користування   гр.Сиротинського   Василя   Тимофійовича,   яка   була 
виділена  йому  згідно  дозволу  архітектури  № 67 від  25.01.1974р.

7. Зобов”язати  вказаних  в  п.5 громадян:
7.1. В  місячний  термін  з  дня  прийняття  рішення  заключити  угоду  з  
проектною  організацією  на  виготовлення  документації  на  землю.
7.2. Виготовити  проект  розміщення  тимчасової  споруди  на  земельній 
ділянці  та  погодити  його  в  установленому  порядку.

8. Заяву гр. Варяниці Світлани Михайлівни щодо внесення змін в рішення 
міської ради від 12.08.1997 р. № 25/11, а саме: п.п.174 п.1 викласти в такій 
редакції:  Варяниці  Світлані  Михайлівні  –  площею  0,0922  га  по 
вул.  Грінченка,  35  розглянути  разом  з  заявою  гр.  Гапонюк  Н.В., 
проживаючої по вул. Грінченка, 33.

9. Заяву  гр.  Калашнікової  Ганни  Олександрівни,  Онуфрієнко  Катерини 
Ігорівни щодо погодження межі земельної ділянки  площею 0,0355 га по 
вул.  Кримського,  11/2  розглянути  разом  з  заявою  гр.  Приймака  А.М., 
проживаючого по вул. Кримського, 11/1.

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 12.08.1997  р. № 25/11, а саме: Буховецькій Надії Юріївні - земельну 
ділянку № 792 площею 0,06 га в садівничому товаристві «Шахтар»;

-  від 18.03.1997 р. № 23/8, а саме: Кириченку Зоту Івановичу – земельну 
ділянку  №  1370  площею  0,04  га  в  садівничому  товаристві 
«Прикордонник»;

-  від 12.08.1997 р. № 25/11, а саме: Копровській Любові Миколаївні – 
земельну  ділянку  №  165  площею  0,06  га  в  садівничому  товаристві 
«Шахтар»;

- від 18.03.1997 р. № 23/8, а саме: Костюк Ганні Трифонівні – земельну 
ділянку  №  1910  площею  0,04  га  в  садівничому  товаристві 
«Прикордонник»;



-  від  12.08.1997  р.  №  25/11,  а  саме:  Кохану  Юрію  Васильовичу  – 
земельну  ділянку  №  986  площею  0,04  га  в  садівничому  товаристві 
«Прикордонник»;

-  від 18.03.1997 р.  № 23/8,  а саме:  Лобачковій Олександрі  Сергіївні  – 
земельну  ділянку  №  17  площею  0,045  га  в  садівничому  товаристві 
«Мічурінець»;

-  від  18.03.1997  р.  №  23/8,  а  саме:  Лубневській  Ользі  Семенівні  – 
земельну  ділянку  №  174  площею  0,06  га  в  садівничому  товаристві 
«Шахтар»;

       - від 29.01.1998 р. № 27/3, а саме: Михалику Володимиру Івановичу - 
земельну  ділянку  №  1133  площею  0,06  га  в  садівничому  товаристві 
«Шахтар»;

       -  від 18.03.1997 р. № 23/8, а саме: Новачку Якову Кузьмичу – земельну 
ділянку  №  31  площею  0,04  га  в  садівничому  товаристві 
«Прикордонник»;

       - від 12.08.1997 р. № 25/11, а саме: Онисику Богдану Федоровичу – 
земельну  ділянку  №985  площею  0,06  га  в  садівничому  товаристві 
«Шахтар»;

        - від 27.04.2006 р. № 2/13, а саме: Осінкіну Олегу Борисовичу – земельну 
ділянку  №  1449  площею  0,04  га   в  садівничому  товаристві 
«Прикордонник»;

       -  від  29.01.1998 р.  № 27/3,  а  саме:  Пасічнику Петру Федоровичу – 
земельну  ділянку  №  1731  площею  0,04  га  в  садівничому  товаристві 
«Прикордонник»;

       -  від 13.11.1997 р.  № 26/10,  а  саме:  Савчуку Петру Михайловичу - 
земельну  ділянку  №  54  площею  0,04  га  в  садівничому  товаристві 
«Прикордонник»;

        - від 18.03.1997 р. № 23/8, а саме: Семенюк Марії Василівні – земельну 
ділянку   №  307,1893  площею  0,08  в  садівничому  товаристві 
«Прикордонник»;

        - від 18.03.1997 р. № 25/11, а саме: Степанюк Надії Іванівні – земельну 
ділянку   №  1430  площею  0,04  в  садівничому  товаристві 
«Прикордонник»;

        - від 12.08.1997 р. № 25/11, а саме: Пригарському Василю Григоровичу – 
земельну  ділянку  №  610  площею  0,05  га  в  садівничому  товаристві 
«Мічурінець»;

        - від 18.03.1997 р. № 23/8, а саме: Пустовіту Михайлу Петровичу – 
земельну  ділянку  №  836  площею  0,04  га  в  садівничому  товаристві 
«Прикордонник»;

        - від 18.03.1997 р. № 23/8, а саме: Цисару Анастасію Сергійовичу – 
земельну  ділянку  № 1452  площею 0,4  6  га  в  садівничому товаристві 
«Прикордонник»;

11. Відмінити рішення міської ради від 18.03.1997 р. № 23/8 „Про розгляд 
заяв  громадян  на  приватизацію  земельних  ділянок”  в  частині 



безоплатної  передачі  у  приватну  власність  земельної  ділянки  для 
садівництва  Гнатюку  Теодорію  Семеновичу  –  площею  0,04  га  в 
садівничому товаристві «Прикордонник» та рішення від 25.03.2009 р. 
№  28/7  „Про  розгляд  заяв  громадян  на  приватизацію  земельних 
ділянок”  в  частині  надання  дозволу  на  видачу  державного  акту  на 
право  власності  на  земельну  ділянку  для  садівництва  на  ім'я 
спадкоємця  Гнатюк  Євдокії  Федорівні  (вул.  Дольна,  1а)  –  земельну 
ділянку  №  1603  площею  0,04  га  в  садівничому  товаристві 
«Прикордонник».

12. Відмінити рішення міської ради від 18.03.1997 р. № 23/8 „Про розгляд 
заяв  громадян  на  приватизацію  земельних  ділянок”  в  частині 
безоплатної  передачі  у  приватну  власність  земельної  ділянки  для 
садівництва  Надкриничному  Павлу  Павловичу  –  площею  0,05  га  в 
садівничому товаристві «Мічурінець» та рішення від 27.04.2006 р. № 
2/13 „Про розгляд заяв громадян на приватизацію земельних ділянок” в 
частині надання дозволу на видачу державного акту на право власності 
на земельну ділянку для садівництва на ім'я спадкоємця Надкриничній 
Марії Яківні (б-р Шевченка, 21/3) – земельну ділянку № 151 площею 
0,05 га в садівничому товаристві «Мічурінець».

13. Відмінити  рішення  міської  ради  від  26.10.2011  р.  №  12/18  «Про 
надання земельних ділянок в оренду» в частині затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання в оренду 
земельної ділянки Мельничук Ніні Матвіївні  – площею 0,0210 га по 
вул. Дорожній, 10 для будівництва, обслуговування житлового будинку 
та господарських споруд терміном на 2 роки та внести зміни в рішення 
міської ради від 12.08.1997 р. № 25/11 «Про розгляд заяв громадян на 
приватизацію земельних ділянок», а саме: п.п.175 п.1 викласти в такій 
редакції:  «передати  у  власність  земельну  ділянку  Мельничук  Ніні 
Матвіївні – площею 0,0810 га по вул. Дорожній, 10».

14.  Внести зміни в рішення міської ради від 19.06.2012 р. № 18/11, а саме: 
п.п. 2 п. 1 викласти в такій редакції: «Бощуку Артему Олександровичу 
– площею 0,0601 га по вул. Карпенка-Карого, 13».

15. Внести зміни в рішення міської ради від 18.03.1997 р. № 23/8, а саме: 
п.п.23 п.1 викласти в такій редакції: «Ласкевичу Степану Дмитровичу – 
площею 0,0394 га по вул. Шопена, 2/1».

16.  Внести зміни в рішення міської ради від 18.03.1997 р. № 23/8, а саме: 
п.п.21 п.1 викласти в такій редакції: «Ласкевичу Андрію Дмитровичу – 
площею 0,0316 га по вул. Шопена, 2/2».



17. Погодити  межу  земельної  ділянки  №  54  площею  0,0534  га  в 
садівничому товаристві «Мічурінець» Тімченко Станіслава Івановича 
згідно додатку № 1.

18.Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки:
18.1.  № 040709400083 від 14.09.2007 р. гр. Бойко Ігорю Дмитровичу 

для обслуговування приміщення гаража на м-ні  Шахтарському 
площею 0,0053 га терміном на 5 років;

18.2.  №  040709400072  від  30.08.2007  р.  гр.  Мамаєнко  Віталію 
Васильовичу  для  обслуговування  приміщення  гаража  в  районі 
ЦЕММ площею 0,0037 га терміном на 5 років;

18.3.  №  041008100065  від  12.07.2010  р.  гр.  Ніколайчуку  Сергію 
Володимировичу  для  обслуговування  житлового  будинку  та 
господарських споруд по пров. Волинському, 20 площею 0,0019 
га терміном на 5 років;

18.4    №  041008100068  від  14.07.2010  р.  гр.  Райнхольду  Герхарду 
Францу  для  обслуговування  житлового  будинку  та 
господарських  споруд  по  вул.  Партизанській,  12  площею 
0,0712 га;

18.5. № 040609400015 від 06.03.2006 р. гр. Сарані Аліні Леонтіївні для 
обслуговування житлового будинку та господарських споруд по 
вул. Лісній, 31 площею 0,0203 га терміном на 5 років;

  18.6.  № 040609400092 від 20.11.2006 р. гр. Шмизі Ніні Йосипівні для 
обслуговування житлового будинку та господарських споруд по 
вул.  Червоноградській,  54/1  площею  0,1005  га  терміном  на  5 
років.           

19. Зобов’язати  громадян,  зазначених  в  п.п.  1-4  даного  рішення  укласти 
договори  –  сервітути  з  власниками  інженерних  мереж,  які  проходять 
через дані земельні ділянки. 

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

Міський голова                                                                        В.Б.Сапожніков

Шуліга 32245


