
У К Р А Ї Н А
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
від_  19_квітня_2012 р. № 140  
м.  Нововолинськ 

Про  оформлення  права  власності
на  квартири

1.  Розглянувши  заяву  гр.гр.  Кулика  М.Я.  та  Кулик  Є.  В.  про 
оформлення права  власності  на  квартиру № 108  в будинку № 22 на  15-ому 
Мікрорайоні у м. Нововолинську.

2.  Розглянувши  заяву гр. Плєшакова  В.В.  про  оформлення  права 
власності на квартиру виконком відмічає:

Гр. Плєшакову В.В. належить квартира № 44 на вул. Гагаріна, 20 згідно 
свідоцтва  про  право  на  спадщину  від  31.08.2009  р.,  зареєстрованого 
державним нотаріусом Кацевич Т.М. за № 2-3280.

Рішенням  виконкому  Нововолинської  міської  ради  від  24.01.2011  р. 
№ 21 надано дозвіл на розробку проекту та здійснення добудови до приватної 
квартири.

Земельна  ділянка  надана  в  оренду  згідно  договору  оренди  землі, 
виданого і зареєстрованого у відділі Держкомзему від 02.08.2011 р..

Декларацію  про  готовність  об’єкта  до  експлуатації  зареєстровано 
інспекцією ДАБК у Волинській області від 05.03.2012 р. за № ВЛ 14112034143.

3. Розглянувши заяву гр.гр.  Квашинського В.В., Квашинської М.М., 
Квашинської  В.В.  про  оформлення  права  власності  на  квартиру  виконком 
відмічає:

Гр.гр.  Квашинському  В.В.,  Квашинській  М.М.,  Квашинській  В.В. 
належить квартира № 1 на вул. Куліша, 4 згідно свідоцтва про право власності 
від 12.01.2005 р. зареєстрованого Волинським  БТІ в реєстрі за № 9589256  .

Рішенням  виконкому  Нововолинської  міської  ради  від  15.02.2007  р. 
№ 77 надано дозвіл на розробку проекту та здійснення добудови до приватної 
квартири.

Земельна  ділянка  надана  в  оренду  згідно  договору  оренди  землі, 
виданого  і  зареєстрованого  у  відділі  Держкомзему  від  25.11.2011 р.

Декларацію  про  готовність  об’єкта  до  експлуатації  зареєстровано 
інспекцією ДАБК у Волинській області від 07.03.2012 р. за № ВЛ 14312035497.

На  підставі  поданих  документів  та  висновків  комунального 
підприємства “Волинське обласне бюро технічної інвентаризації”,  керуючись 



ст.  384  Цивільного  кодексу  України,  ст.  30,  52,  59  Закону  України 
“Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”  та  згідно  з  п.  8.1  Тимчасового 
положення   “Про  порядок  державної  реєстрації  права  власності  та  інших 
речових прав на нерухоме майно”, затвердженим наказом Міністерства юстиції 
України від 07.02.02р. № 7/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 
від  28.07.2010р.  №1692/5),  зареєстрованим  в  Міністерстві  юстиції 
від  18.02.2002  р.  за  №157/6445  виконком  Нововолинської  міської  ради 
ВИРІШИВ :

1.  Оформити право  приватної  спільної  власності  на  квартиру № 108, 
загальною площею 77,0 кв.м, житловою площею 48.5 кв.м, у будинку № 22  на 
15-ому  Мікрорайоні  в  місті  Нововолинську  за  гр.гр.  Куликом   Миколою 
Яковичем  та  Кулик  Євгенією  Василівною.

2.  Оформити  право  приватної  власності  на  квартиру  №  44, 
загальною  площею  62,7 кв.м,  житловою  площею  41.4 кв.м,  у  будинку № 20 
на  вул.  Гагаріна  в  місті  Нововолинську  за   гр.  Плєшаковим  Віталієм 
Вікторовичем.

3. Оформити  право  приватної  спільної  власності  на  квартиру № 1, 
загальною  площею  60,7 кв.м,  житловою  площею  29.1 кв.м,  у  будинку № 4 
на  вул. Куліша в місті Нововолинську за гр.гр.  Квашинським Володимиром 
Володимировичем, Квашинською Марією Михайлівною та Квашинською 
Вікторією  Володимирівною.

Міський  голова                                                                В.Б. Сапожніков

Древінська, 33441
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