
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. № 141
м.  Нововолинськ
Про  оформлення  права  власності
на  приміщення  та  будівлі

Розглянувши  звернення  підприємців  Мелех  (Вишневської)  К.В. 
від 29.03.2012 р., Шоцької С.В. від 21.03.2012 р., Бойко С.І. від 13.03.2012 р., 
Дубинець  В.Л.  від  21.03.2012  р.,  Торчила  С.Л.  від  23.02.2012  р.,  Рудя  А.С. 
від 22.03.2012 р. № 10/12,  і  на підставі тимчасового положення “Про порядок 
державної  реєстрації  права  власності  та  інших  речових  прав  на  нерухоме 
майно”, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 р. 
№  7/5,  (у  редакції  наказу  Міністерства  юстиції  України   від  28.07.2010  р. 
за  №  1692/5),  зареєстрованим  в  Міністерстві  юстиції  від  30.07.2010  р. 
№ 582/17877,    виконком відмічає:

1. Рішенням  виконкому  від  21.12.2006р.  №469  підприємцю  Мелех 
(Вишневській) К.В. дозволено розробити проект та проведення реконструкції 
вбудованих  приміщень,  під  салон  краси,  на  вул.  Винниченка,  1  (колишня 
кв. №3)  у   м. Нововолинську. 

Земельна  ділянка  для  реконструкції  вбудованого  приміщення  під 
промтоварний  магазин,  без  добудов,  надана  підприємцю  в  оренду  згідно 
рішення Нововолинської міської ради  від 23.02.2012 р. №15/11, договір оренди 
земельної ділянки від 28.03.2012 р. зареєстрований  в книзі реєстрації договорів 
за №071070004000177, 

Акт  державної  приймальної  комісії  про  прийняття  закінченого 
будівництвом  об’єкту  до  експлуатації  затверджено  рішенням  виконкому 
від 18.12.2008 р. № 496.

2. Рішенням виконкому від 24.01.2011р. № 22 підприємцю Шоцькій С.В. 
дозволено  розробити  проект  та  проведення  реконструкції  вбудованих 
приміщень  під  промтоварний магазин,  без  добудови,  на  вул.  Винниченка,  1 
(колишня кв. № 14)  у м. Нововолинську. 

Земельна  ділянка  для  реконструкції  вбудованого  приміщення  під 
промтоварний  магазин  без  добудови  надана  підприємцю  в  оренду  згідно 
рішення  Нововолинської  міської  ради   від  26.11.2011  р.  №  12/18,   договір 
оренди земельної ділянки від 15.12.2011 р. зареєстрований  в книзі реєстрації 
договорів за № 071070004000092, 

Декларація  № ВЛ14312034142  про  готовність  об’єкта  до експлуатації 
зареєстрована інспекцією ДАБК у Волинській області від 05.03.2012 р.



3. Рішенням виконкому від 18.11.2010 р. № 404 підприємцю Бойко С.І. 
дозволено  розробити  проект  та  проведення  реконструкції  вбудованих 
приміщень  під  промтоварний магазин,  без  добудови,  на  вул.  Винниченка,  1 
(колишня кв. № 15)  у  м. Нововолинську. 

Земельна  ділянка  для  реконструкції  вбудованого  приміщення  під 
промтоварний  магазин,  без  добудов,  надана  підприємцю  в  оренду  згідно 
рішення  Нововолинської  міської  ради   від  26.11.2011  р.  №  12/18,   договір 
оренди земельної ділянки від 15.12.2011 р. зареєстрований  в книзі реєстрації 
договорів за № 071070004000094, 

Декларація  № ВЛ14312034141  про  готовність  об’єкта  до експлуатації 
зареєстрована інспекцією ДАБК у Волинській області від 05.03.2012 р.

4. Рішенням  виконкому  від  22.12.2010  р.  №  448  підприємцю 
Дубинець  В.Л.  дозволено  розробити  проект  та  проведення  реконструкції 
вбудованих  приміщень  під  промтоварний  магазин,  без  добудови,  на 
бульв. Шевченка, 25 (колишня кв. №1)  у   м. Нововолинську. 

Земельна  ділянка  для  реконструкції  вбудованого  приміщення  під 
промтоварний  магазин,  без  добудови,  надана  підприємцю  в  оренду  згідно 
рішення  Нововолинської  міської  ради   від  26.11.2011  р.  №  12/18,   договір 
оренди земельної ділянки від 15.12.2011 р. зареєстрований  в книзі реєстрації 
договорів за № 071070004000093, 

Декларація  № ВЛ14312031636  про  готовність  об’єкта  до експлуатації 
зареєстрована інспекцією ДАБК у Волинській області від 29.02.2012 р.

5. Рішенням  виконкому  від  25.10.2007  р.  №  4461  підприємцю 
Торчилу  Сергію  Леонтійовичу  дозволено  розробити  проект  будівництва 
магазину  автозапчастин  з  майстернею  по  ремонту  автомобілів  на 
вул. Луцькій, 3-Б  у м. Нововолинську. 

Земельна  ділянка  для  будівництва  та  обслуговування  магазину 
автозапчастин  з  майстернею  по  ремонту  автомобілів  надана  підприємцю  в 
оренду згідно рішення Нововолинської міської ради від 25.12.2009 р. № 35/16, 
договір  оренди  земельної  ділянки  від  01.04.2010  р.  зареєстрований  в  книзі 
реєстрації договорів за № 041008100020, 

Декларація  №  ВЛ1431200025  про  готовність  об’єкта  до  експлуатації 
зареєстрована інспекцією ДАБК у Волинській області від 06.01.2012 р.

6. Рішенням виконкому від 25.01.2008 р. № 22 підприємцю Рудю А.С. 
дозволено  розробити  проект  та  проведення  реконструкції  вбудованих 
нежитлових приміщень під ательє по наданню послуг населенню по ремонту, 
пошиттю та моделюванню одягу в м-ні Шахтарському, 38  у  м. Нововолинську.

Земельна ділянка для реконструкції вбудованого приміщення під ательє 
по наданню послуг населенню по ремонту, пошиттю та моделюванню одягу з 
добудовою  надана  підприємцю  в  оренду  згідно  рішення  Нововолинської 
міської  ради  від  26.10.2011  р.  №  12/18,   договір  оренди  земельної  ділянки 
від  24.11.2011  р.  зареєстрований  в  книзі  реєстрації  договорів  за 
№ 071070007000065, 

Декларація  № ВЛ14312031624  про  готовність  об’єкта  до експлуатації 
зареєстрована інспекцією ДАБК у Волинській області від 29.02.2012 р.



На  підставі  вищенаведеного  виконком  Нововолинської  міської  ради 
ВИРІШИВ :

1.  Оформити  за  підприємцем  Мелех  (Вишневською)  Катериною 
Валентинівною  право  власності  на  вбудоване  приміщення  салону  краси 
загальною площею  30,2 кв. м. на вул. Винниченка, 1  у  м. Нововолинську.

2.  Оформити  за  підприємцем  Шоцькою  Софією  Василівною право 
власності  на  вбудоване  приміщення  промтоварного  магазину загальною 
площею 32,8 кв. м. на вул. Винниченка, 1  у  м. Нововолинську.

3. Оформити за підприємцем Бойко Софією Іванівною  право власності 
на  вбудоване  приміщення  промтоварного  магазину загальною  площею 
28,7 кв. м. на вул. Винниченка, 1  у  м. Нововолинську.

4. Оформити за підприємцем  Дубинець Вікторією Леонідівною право 
власності  на  вбудоване  приміщення  промтоварного  магазину загальною 
площею 51,1 кв. м. на бульв. Шевченка, 25  у  м. Нововолинську.

5.  Оформити  за  підприємцем  Торчилом  Сергієм  Леонтійовичем 
право  власності  на  будівлю  магазину автозапчастин  з  майстернею  по 
ремонту  автомобілів загальною  площею  366,5  кв.  м.  на  вул.  Луцькій,  3-Б 
у  м. Нововолинську.

6.  Оформити  за  підприємцем  Рудем  Андрієм  Сергійовичем право 
власності на вбудоване приміщення ательє по наданню послуг населенню по 
ремонту,  пошиттю та моделюванню одягу загальною  площею 122,2 кв.  м. 
на м-ні  Шахтарському, 38  у  м. Нововолинську.

Міський    голова                                                                  В.Б.Сапожніков

Древінська 33441


