
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 29.05.2018 № 34-40/VІІ 

м. Золотоноша 

 

Про надання ФОП Міхновській Ю.О. дозволу на 

укладення договору для встановлення строкового 

земельного сервітуту для забезпечення права проходу 

та проїзду 

 

Розглянувши заяву ФОП Міхновської Ю.О. (27.04.2018 № 198) про 

надання дозволу на укладення договору для встановлення строкового 

земельного сервітуту для забезпечення права проходу та проїзду по  

вул. Новоселівська, 2 а, відповідно до ст. 12, 98-101 Земельного кодексу 

України, Закону України „Про землеустрій”, ст. 24 п. 3 Закону України 

„Про регулювання містобудівної діяльності”, та керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, -  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати ФОП Міхновській Юлії Олександрівні дозвіл на укладення 

договору строкового платного земельного сервітуту земельної ділянки, на 

яку зареєстровано право комунальної власності за територіальною 

громадою м. Золотоноша за адресою:вул. Новоселівська, 2 а площею 

0,0014 га (кадастровий номер 7110400000:02:007:0121) для забезпечення 

права проходу та права проїзду. 

2. Сервітутне землекористування встановлюється терміном на 15 

(п'ятнадцять) років. 

3. Затвердити нормативну грошову оцінку земельної ділянки по  

вул. Новоселівська, 2 а площею 0,0014 га (кадастровий номер 

7110400000:02:0007:0121) в сумі 8128,68 (Вісім тисяч сто двадцять вісім 

грн. 68 коп.) з розрахунку 580,62 грн. за 1 кв. м.  

4. Установити плату за користування земельною ділянкою, на яку 

поширюється право сервітуту,  в розмірі 12% (975,44 грн.) від її 

нормативної грошової оцінки. 

5. Протягом місяця з моменту прийняття рішення, ФОП Міхновській 

Юлії Олександрівні укласти договір земельного сервітуту. 



  

6. ФОП Міхновській Юлії Олександрівні протягом двох місяців з дати 

прийняття рішення здійснити дії, направлені на реєстрацію права 

сервітуту земельної ділянки. 

7. Перелік сервітутних відносин визначається у Договорі 

встановлення земельного сервітуту, який укладається між Золотоніською 

міською радою та ФОП Міхновською Ю.О. 

8. Використовувати земельну ділянку виключно за цільовим 

призначенням з дотриманням вимог земельного законодавства та 

встановлених обмежень та обтяжень до земельних ділянок.  
9. Забезпечити збереження та вільний доступ експлуатуючим 

організаціям до міських інженерних мереж, які проходять по 

вищезазначеній земельній ділянці, для проведення ремонтних і 

профілактичних робіт. 

10. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому 

заступнику міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням 

покласти на депутатську комісію з питань будівництва, землеустрою, 

житлово комунального господарства та благоустрою (Короленко В.Ю.). 

 

 

Міський голова         В.О. Войцехівський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веснін 52295 


