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

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

від_17  травня  2012 р.  №_163
м. Нововолинськ
Про  будівництво  нових  будівель  і  споруд, 
перепланування та реконструкцію приміщень

Розглянувши звернення ПП „Західна Аграрна Компанія” від 03.05.2012 р. 
№  1-4/301  та  заяву  пп.  Подгорбунського  В.В.  від  12.03.2012  р.  керуючись 
Земельним  Кодексом  України,  ст.  31  Закону  України  “Про  місцеве 
самоврядування  в  Україні”,  ст.ст.  5,  14  Закону  України  “Про  основи 
містобудування”, Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, 
виконавчий комітет Нововолинської  міської  ради  ВИРІШИВ :

1.  Дозволити  надати  містобудівні  умови  та  обмеження  приватному 
підприємству  „Західна  Аграрна Компанія”  на  розробку  проекту  цеху  забою та 
переробки  птиці,  потужністю  6  тис.  голів/год.  на  вул.  Сокальській,  30,  на 
земельній  ділянці,  яку  підприємство  орендує  на  підставі  договору  оренди 
земельної ділянки  згідно протоколу продажу об’єкту на аукціоні від 21.02.2012р. 

2.  Дозволити  надати  містобудівні  умови  та  обмеження  підприємцю 
Подгорбунському Володимиру Веніаміновичу на розробку проекту реконструкції 
будівлі  колишньої  вентиляторної  установки шахти  №4 на вул.  Луцькій,  1,  що 
належить  йому  на  праві  приватної  власності  згідно  договору  купівлі-продажу 
від 30.04.2012 р., посвідченого приватним нотаріусом Нововолинського міського 
нотаріального округу Льовушкіною С.А. і  зареєстрованого в реєстрі за №1139, 
під  складські  приміщення  з  добудовою  гаражного  боксу  з  побутовими 
приміщеннями  на  земельній  ділянці,  яка  належить  підприємцю  на  підставі 
державного  акту  на  право  власності  на  земельну  ділянку  від  25.08.2005  р., 
зареєстрованого в Книзі записів державних актів за № 020509400004.

3. Зобов’язати  вищевказаних  забудовників :
3.1.  Отримати  у  відділі  містобудування  та  архітектури  міськвиконкому 

вихідні дані, необхідні для розробки проектної документації.
3.2.  Виготовити  проектну  документацію  на  будівництво  і  погодити  її  в 

установленому порядку.
3.3.  Отримати дозвіл  в  інспекції  державного архітектурно -  будівельного 

контролю на право проведення будівельних робіт на об’єкті.
3.4. Отримати дозвіл в відділі муніципальної поліції на право проведення 

земляних робіт при будівництві.
3.5.  Після  проведення  робіт  по  будівництву,  забудовнику  пред’явити 

готовий  об’єкт  для  прийняття  в  експлуатацію  відповідно  до  державних 
будівельних норм.

Перший заступник міського голови, 
секретар міської ради                                                                  В.Д. Рожелюк

Древінська  33441


