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

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від  _16 лютого    2012  _року_ №  58  
м. Нововолинськ

Про оформлення  права  власності  
на  житлові  будинки

Розглянувши  заяви  гр.гр.  Литвинюка  В.М.,  Ємельянової  О.С., 
Макарусь  Є.Д.,  Перча  О.В.   про  оформлення  права  власності  на  житлові 
будинки  та  керуючись   ст.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  07.02.2002  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.  Гр.  Литвинюку  В.М.  на  підставі  договору  купівлі  -  продажу 
від  17.12.2003  р.,  посвідченого  приватним  нотаріусом  Льовушкіним  О.Є.  і 
зареєстрованого  в  реєстрі  за  №  25  належить  житловий  будинок  №  52  на 
вул. Східній  у м. Нововолинську.

Державний  акт  на  право  власності  на  земельну  ділянку,  виданий 
30.01.2007  р.  на  підставі  договору   купівлі  -  продажу  земельної  ділянки 
від 23.06.2004 р. № 13/10.

ТАПМ  “Волиньархпроект”  від  вересня  2011  р.  проведено  технічне 
обстеження  житлового  будинку,  гаража,  літньої  кухні  на  відповідність 
надійності і безпечної експлуатації.

Декларацію  про  готовність  об’єкта  до  експлуатації  зареєстровано 
інспекцією ДАБК у Волинській області від 17.10.2011 р. за № ВЛ 18211058703.

2.  Гр.  Ємельяновій  О.С.  від  22.09.2005  р.  виданий Державний акт  на 
право власності на земельну ділянку № 27 на вул. Східній у м. Нововолинську 
на   підставі  договору купівлі  -  продажу земельної  ділянки від  07.12.2004  р. 
№ 17/18.

Рішенням  виконкому  Нововолинської  міської  ради  від  21.09.2006  р. 
№  322  надано  дозвіл  на  будівництво  житлового  будинку  та  господарських 
будівель  на земельній ділянці.

Декларацію  про  готовність  об’єкта  до  експлуатації  зареєстровано 
інспекцією ДАБК у Волинській області від 12.01.2012 р. за № ВЛ 14212005127.

3. Гр. Макарусь Є.Д.  на  підставі договору  купівлі - продажу, виданого 
від 25.11.1963 р. та  посвідченого державним нотаріусом  і  зареєстрованого  в 



реєстрі  за  Р  № 3721,  належить  житловий  будинок  № 10   на   вул.  Шопена 
у м. Нововолинську.

Державний  акт  на  право  власності  на  земельну  ділянку  виданий  на 
підставі  рішень  Нововолинської  міської  ради   від  29.011998  р.  №  27/3  та 
від 14.05.2010 р. № 37/17.

ТзОВ  “Проектно-вишукувальний  інститут  “Волиньагропроект” 
від 19.10.2011 р. проведено технічне обстеження житлового будинку, літньої 
кухні, сараю і гаража на відповідність надійності і безпечної експлуатації.

Декларацію  про  готовність  об’єкта  до  експлуатації  зареєстровано 
інспекцією ДАБК у Волинській області від 12.12.2011 р. за № ВЛ 18211099835.

4.  Гр.  Перчу  О.В.  на  підставі  договору  купівлі-продажу  частини 
житлового  будинку,  виданого  від  30.06.2005  р.,  посвідченого  державним 
нотаріусом   і   зареєстрованого   в   реєстрі  за  №  3-1356,  належить  частина 
житлового будинку № 2 на провул. Комунальному у м. Нововолинську.

Рішенням  виконкому  Нововолинської  міської  ради  від  19.07.2007  р. 
№ 306 зареєстровано проведену реконструкцію та добудову до своєї частини 
житлового будинку.

Державний  акт  на  право  власності  на  земельну  ділянку  виданий  на 
підставі рішення Нововолинської міської ради від  25.03.2009 р. № 28/7.

Декларацію  про  готовність  об’єкта  до  експлуатації  зареєстровано 
інспекцією ДАБК у Волинській області від 18.10.2011 р. за № ВЛ 14211059471.

На  підставі  вищенаведеного,  виконком  Нововолинської  міської  ради 
ВИРІШИВ:

1.  Оформити  за  гр.  Литвинюком  Віталієм  Миколайовичем право 
приватної  власності  на  житловий  будинок,  загальною площею –  194.2  кв.м, 
житловою  площею  –  135.5  кв.м   з   надвірними  будівлями  та  спорудами 
на  вул. Східній, 52  у м. Нововолинську.

2.  Оформити  за  гр.  Ємельяновою  Оксаною   Сергіївною право 
приватної  власності  на  житловий  будинок,  загальною площею –  233.8  кв.м, 
житловою  площею  –  89.2  кв.м,  з  надвірними  будівлями  та  спорудами 
на  вул. Східній, 27  у  м. Нововолинську.

3. Оформити за гр. Макарусь Євгенією Дем’янівною право приватної 
власності  на  житловий  будинок,  загальною  площею  –  67.4  кв.м, 
житловою  площею  –  53.0  кв.м  з  надвірними  будівлями  та  спорудами 
на  вул. Шопена, 10  у м. Нововолинську.

4.  Оформити  за  гр.  Перчем  Олександром  Вікторовичем  право 
приватної власності  на  68/100 частки житлового  будинку, загальною площею 
–  78.1  кв.м,  житловою  площею  –  48.0  кв.м  з  надвірними  будівлями  та 
спорудами  на  пров. Комунальному, 2  у  м.Нововолинську

Міський  голова                                                                                В. Б. Сапожніков

Древінська  33441
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