
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   р.  № 164  
м. Нововолинськ

Про оформлення  права  власності  
на  житлові  будинки

Розглянувши  заяви  гр.гр.  Середюка  В.М.,  Прокопчука  В.А., 
Подзідзея  В.А.,  Літвінчука  М.Д.,  Оліферук  Т.М.   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.  Державний  акт  від  23.10.2009  р.  на  право  власності  на  земельну 
ділянку № 21 на вул. Рилеєва у м. Нововолинську, зареєстрований  в  реєстрі  за 
№  31/11,,  виданий  гр.  Середюку  В.М.  на  підставі  рішення  Нововолинської 
міської ради від 03.09.2009 р. № 31/11

Декларацію  про  готовність  об’єкта  до  експлуатації  зареєстровано 
інспекцією ДАБК у Волинській області від 21.03.2012 р. за № ВЛ 14212042335.

2.  Гр.  Прокопчуку  В.А.  належить  житловий  будинок  №  22  на 
вул.  Рилеєва  у  м.  Нововолинську  згідно  реєстраційного  посвідчення 
від 10.10.1983 р.,  виданого  Волинським  БТІ.

Рішенням  виконкому  Нововолинської  міської  ради  від  20.05.2010  р. 
№ 158 надано дозвіл на проведення реконструкції та добудови до житлового 
будинку.

Державний  акт  на  право  власності  на  земельну  ділянку  виданий  на 
підставі рішення Нововолинської міської ради  від 08.07.1994 р. № 1/12.

Декларацію  про  готовність  об’єкта  до  експлуатації  зареєстровано 
інспекцією ДАБК у Волинській області від 10.04.2012 р. за № ВЛ 14212055148.

3.  Державний  акт  від  20.04.2010  р.  на  право  власності  на  земельну 
ділянку  №  49  на  вул.  Молодогвардійців  у  м.  Нововолинську  виданий 
гр.  Подзідзею  В.А.  на  підставі  рішення  Нововолинської  міської  ради 
від 23.10.2009 р. № 33/1.

Декларацію  про  готовність  об’єкта  до  експлуатації  зареєстровано 
інспекцією ДАБК у Волинській області від 02.03.2012 р. за № ВЛ 14112032288.

4.  Гр.  Літвінчуку  М.Д.  належить  житловий  будинок  №  11  на 
вул.  Кільцевій  у  м.  Нововолинську   на   підставі  свідоцтва  про  право  на 
спадщину  за  заповітом,  видане  Нововолинською  державною  нотаріальною 
конторою від 03.09.1998 р.  за р. № 1-3679.



ТзОВ  “Володимир-юрист”  від  21.03.2012  р.  проведено  технічне 
обстеження житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами на 
відповідність надійності і безпечної експлуатації.

Державний  акт  на  право  власності  на  земельну  ділянку  виданий  на 
підставі рішення Нововолинської міської ради від  03.06.2011 р. № 7/7.

Декларацію  про  готовність  об’єкта  до  експлуатації  зареєстровано 
інспекцією ДАБК у Волинській області від 03.04.2012 р. за № ВЛ 18212050860.

5.  Гр.  Оліферук  Т.М.  належить  житловий  будинок  №  44  на 
вул.  Кільцевій  у  м.  Нововолинську  на  підставі  свідоцтва  про  право  на 
спадщину  за  заповітом,  видане  Нововолинською  державною  нотаріальною 
конторою від 26.06.1986 р.  за р. № 1906.

Державним  підприємством  “НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ” 
від  08.02.2012  р.  проведено  технічне  обстеження  житлового  будинку  з 
господарськими  будівлями  та  спорудами  на  відповідність  надійності  і 
безпечної експлуатації.

Державний  акт  на  право  власності  на  земельну  ділянку  виданий  на 
підставі  рішення  Нововолинської  міської  ради  від  14.05.2010  р.  № 37/17  та 
рішення міської ради від 23.10.2009 р  за № 33/1.

Декларацію  про  готовність  об’єкта  до  експлуатації  зареєстровано 
інспекцією ДАБК у Волинській області від 17.05.2012 р. за № ВЛ 18212058562.

На  підставі  вищенаведеного,  виконком  Нововолинської  міської  ради 
ВИРІШИВ:

1. Оформити за гр. Середюком Володимиром Миколайовичем право 
приватної  власності  на  житловий будинок,  загальною площею – 341.5  кв.м, 
житловою  площею  –  122.7  кв.м   з   надвірними  будівлями  та  спорудами 
на  вул. Рилеєва, 21  у м. Нововолинську.

2.  Оформити  за  гр.  Прокопчуком  Віталієм  Андрійовичем право 
приватної  власності  на  житловий  будинок,  загальною  площею  –  99.5  кв.м, 
житловою  площею  –  52.5  кв.м   з   надвірними  будівлями  та  спорудами 
на  вул. Рилеєва, 2  у м. Нововолинську.

3.  Оформити  за  гр.  Подзідзеєм  Василем  Андріяновичем право 
приватної  власності  на  житловий будинок,  загальною площею – 320.4  кв.м, 
житловою  площею  –  141.8  кв.м   з   надвірними  будівлями  та  спорудами 
на  вул. Молодогвардійців, 49  у м. Нововолинську.

4.  Оформити  за  гр.  Літвінчуком  Михайлом  Дмитровичем право 
приватної  власності  на  житловий  будинок,  загальною  площею  –  67.8  кв.м, 
житловою  площею  –  41.3  кв.м   з   надвірними  будівлями  та  спорудами 
на  вул. Кульцевій, 11  у м. Нововолинську.

5. Оформити за гр. Оліферук Тетяною Миколаївною право приватної 
власності  на  житловий  будинок,  загальною  площею  –  71.9  кв.м, 
житловою  площею  –  39.3  кв.м   з   надвірними  будівлями  та  спорудами 
на  вул. Кільцевій, 44  у м. Нововолинську.

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

Древінська  33441
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