
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 року № 153
м. Нововолинськ

Про оформлення права власності
на нежитлові приміщення

          Відповідно ст.ст. 52, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, п. 8.1. Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав 
власності  на  нерухоме  майно,  затвердженого  наказом  Міністерства  юстиції 
України  від  07.02.2002 № 7/5,  зі  змінами та  на  підставі  листа  Товариства  з 
додатковою відповідальністю «Нововолинське АТП-10708» від 14.05.2012 року 
№136 та поданих документів, виконавчий комітет Нововолинської міської ради 
ВИРІШИВ:

          1.Оформити  за  Товариством  з  додатковою  відповідальністю 
«Нововолинське АТП-10708» право власності на об’єкти нерухомого майна, а 
саме:

- головний виробничий корпус (літер Б-1) площею 2632,7 кв. м на вулиці 
Шахтарській, будинок № 40;

- адміністративне приміщення (літер А-3) площею 1394,7 кв. м на вулиці 
Шахтарській, будинок № 40;

- будівля котельні (літер З-1) площею 339,5 кв. м на вулиці Шахтарській, 
будинок 40;

-  склад  оборотних  агрегатів  (літер  Д-1)  площею  405,3  кв.  м  на  вулиці 
Шахтарській, будинок № 40;

- будинок медпункту (літер Ж-1) площею 89,7 кв. м на вулиці Шахтарській, 
будинок 40;

-  малярна  дільниця  і  ВГМ  (літер  И-2)  площею  523,4  кв.  м  на  вулиці 
Шахтарській, будинок №40;

-  кузовний  цех  (літер  Г-2)  площею  724,9  кв.  м  на  вулиці  Шахтарській, 
будинок №40;

- будівля контрольно-пропускного пункту (літер Є-1) площею 14,2 кв. м на 
вулиці Шахтарській, будинок №40;

- будівля контрольно-пропускного пункту (літер Е-1) площею 209,3 кв. м на 
вулиці Шахтарській, будинок №40;



      2.Оформити за територіальними громадами сіл, селищ, міст Волинської 
області  в  особі  Волинської  обласної  ради  право  комунальної  власності  на 
приміщення (літер А-1) загальною площею 379,1 кв. м на проспекті Перемоги, 
будинок №11.
     3.Визнати  таким,  що втратило  чинність  рішення виконавчого  комітету 
Нововолинської міської ради від 16.02.2012р. №126 «Про оформлення права 
власності».

 

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

     Громик 30586


