УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від 19 квітня_2012 р. № 138
м. Нововолинськ
Про розгляд заяв
по індивідуальному будівництву
Розглянувши заяви громадян Павлюка О.Г., Павлюк Л.М., Барчук К.К.
і Заріпової Т.Г. з питань містобудування та архітектури та керуючись
Земельним
Кодексом України,
ст. 31 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", Законом України “Про регулювання містобудівної
діяльності”, ст.ст. 5, 14 Закону України "Про основи містобудування" і на
підставі “Порядку видачі будівельних паспортів“, затверджених Наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства
України
від 05.07.2011 р. № 103, виконавчий комітет
Нововолинської міської ради ВИРІШИВ:
1. Погодити гр.гр. Павлюку Олегу Григоровичу і Павлюк Лілії
Миронівні
за
будівельним паспортом забудови земельної ділянки
будівництво нового житлового будинку на місці старого, який підлягає зносу
до початку будівництва, і який належить їм згідно договору купівлі - продажу
від 07.12.2010 р., зареєстрованого приватним нотаріусом Пасюк Л.О.
за № 5406, на земельній ділянці на вул. Василя Стуса, 43, що належить
забудовникам на праві власності згідно державного акту від 10.02.2012 р.,
наданого на підставі рішення міської ради від 03.06.2011 р. № 7/7.
2. Погодити гр. Барчук Клавдії Корніївні за будівельним паспортом
забудови земельної ділянки реконструкцію квартири на вул. Лісній, 44/2, яка
належить їй згідно свідоцтва про право на спадщину від 25.01.2007 р.,
виданого Нововолинською державною нотаріальною конторою за № 1-272, та
договору дарування від 03.08.2007 р., посвідченого Нововолинською
державною нотаріальною конторою за № 1-3448, під садибний житловий
будинок, та будівництво гаража, літньої кухні і сарая на земельній ділянці
яка приватизована на підставі рішення міської ради від 03.06.2011 р. № 7/7.
3. Погодити гр. Заріповій Тетяні Герасимівні за будівельним паспортом
забудови земельної ділянки реконструкцію садибного житлового будинку на
вул. 1-го Грудня, 5, який належить їй згідно договору дарування
від 23.02.2009 р., посвідченого Нововолинською державною нотаріальною
конторою за № 3-168, та будівництво гаража, на земельній ділянці яка
приватизована на підставі рішення міської ради від 03.06.2011 р. № 7/7.

4. Вказаним у п.п. 1 ÷ 3 забудовникам:
4.1. Отримати у відділі містобудування та архітектури міськвиконкому
будівельний паспорт забудови земельної ділянки.
4.2 Зареєструвати в інспекції державного архітектурно− будівельного
контролю повідомлення про проведення будівельних робіт на об’єкті.
4.3. Після закінчення робіт по будівництву, забудовнику пред’явити
готовий об’єкт для прийняття в експлуатацію відповідно до державних
будівельних норм.
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