
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 № 56
м.  Нововолинськ
Про  розгляд  заяви 
по  індивідуальному  будівництву

Розглянувши  заяви   громадян Шевченка  П.О.,  Альохіна  С.В., 
Альохіної  І.В.,  Альохіної  А.С.,  Приступи  Л.В.,  Кизим  Г.М. з  питань 
містобудування  та   архітектури  та  керуючись  Земельним   Кодексом  України, 
ст.  31 Закону України "Про місцеве  самоврядування в Україні",   ст.  ст.  5,  14 
Закону  України   "Про   основи   містобудування",  виконавчий  комітет 
Нововолинської  міської  ради  ВИРІШИВ:

1. Погодити гр. Шевченку Павлу Олександровичу будівництво садибного 
житлового  будинку та надвірних будівель за будівельним паспортом  забудови 
земельної ділянки на вул. Транспортній, 9 -а, яка надана  забудовнику в оренду 
згідно рішення міської ради від  03.06.2011 р.  № 7/9.

2. Погодити гр.гр. Альохіну Сергію Віталійовичу, Альохіній Інні Василівні 
і  Альохіній  Анастасії  Сергіївні  за  будівельним  паспортом  забудови  земельної 
ділянки реконструкцію приватної  квартири на  вул. Інтернаціональній,  22/1  під 
житловий будинок  з  добудовою та  надбудовою мансардного  поверху,  а  також 
будівництво  гаража  на  земельній  ділянці,  яка  надана  у  власність  на  підставі 
рішення міської ради від  14.05.2010 р.  № 37/17.

3.  Погодити  гр.  Приступі  Людмилі  Володимирівні  за  будівельним 
паспортом  забудови  земельної  ділянки  реконструкцію  садибного  житлового 
будинку на вул. Грінченка, 34  з добудовою та надбудовою мансардного поверху, 
та будівництво сарая і кладової на земельній ділянці, яка надана у власність на 
підставі рішення міської ради від  14.05.2010 р.  № 37/17.

4.  Погодити  гр.  Кизим  Галині  Микитівні  за  будівельним  паспортом 
забудови  земельної  ділянки  будівництво  сарая  і  кладової  на   вул.  Генерала 
Р.  Шухевича,  18/1,  на  земельній  ділянці,  яка  надана  у  власність  на  підставі 
рішення міської ради від  23.12.2010 р.  № 4/15.

5. Зобов’язати  вказаного  у  п. 1  забудовника:
5.1. Отримати у відділі  містобудування  та  архітектури міськвиконкому 

будівельний паспорт забудови земельної ділянки.
5.2 Отримати дозвіл  в  інспекції державного архітектурно− будівельного 

контролю на  право  проведення  будівельних  робіт  на  об’єкті.
5.3.  Після  закінчення  робіт  по  будівництву,  забудовнику  пред’явити 

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

Міський   голова                                                                 В.Б.Сапожніков
Древінська 33441


