
 
 

ШУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання 

Сорок третя сесія 
 

РІШЕННЯ 
 

10 жовтня 2018 року                                                                                                           № 2196    
 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки на яку поширюється право сервітуту та  

укладення договору строкового сервітуту з 

Григоренко Олександром Михайловичем 

 

         Розглянувши заяву № 12.02.05/2861 від 09.10.2018 року жит. м.Шумськ Григоренко 

Олександра Михайловича  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки на яку поширюється право сервітуту та укладення 

договору строкового сервітуту, керуючись ст. 12, 83, 98, 99, 100, 101, 102 Земельного 

кодексу України, ст. ст. 395, 401 - 404, 406 Цивільного кодексу України, законів України 

"Про регулювання містобудівної діяльності", "Про благоустрій населених пунктів», "Про 

землеустрій", Податкового кодексу України, Закону України "Про оцінку земель", ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги протокол 

засідання  постійної комісії з питань містобудування, будівництва земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища від 10.10.2018 року міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту (право на розміщення тимчасових 

споруд)  Григоренко Олександру Михайловичу для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, площею 0,0044 га за адресою: Тернопільська область, м. Шумськ, 

вул.Енергетична, 3 Шумського району Тернопільської області. 

     2. Укласти з Григоренко Олександром Михайловичем договір строкового сервітуту на 

частину земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту (право на розміщення 

тимчасових споруд) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, кадастровий номер 

земельної ділянки  6125810100:02:003:0072, площею 0,0044 га, строком на 7 (сім) років за 

адресою: м. Шумськ, вул.Енергетична, 3 Шумського району Тернопільської області. 

    3.  Встановити плату за користування земельною ділянкою в розмірі 9 % від нормативно 

грошової оцінки земельної ділянки, що становить  1926 грн. коп. 82 в рік. Щомісячна 

орендна плата становить 160, 

 Нормативно грошова оцінка земельної ділянки  21409 грн. 08 коп. 



   4.  Григоренко Олександру Михайловичу провести державну реєстрацію договору 

строкового сервітуту на частину земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту  

відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень». 

   5. Контроль за виконанням рішення покласти на Відділ земельних відносин Шумської 

міської ради. 

 

Міський голова                                                    В.Є. ПЛЕТЮК 

 
Павленко 

Чолинець  

Антонюк 


