
                                                                          
 

РІШЕННЯ 
тринадцята сесія VI скликання 

від 15.03.2012 р. № 628 
  Про затвердження технічних документацій щодо складання 
документів про надання права сервітутного землекористування 
земельними ділянками  
 

Розглянувши технічні документації щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельними ділянками, 
виготовлені ПП Земельно-кадастровим бюро міста Коростень, в зв’язку з 
неможливістю встановлення меж земельної ділянки в натурі, недоцільністю 
відокремлення від основного землекористувача малої частини земельної 
ділянки для її оформлення іншим землекористувачам, керуючись статтями 
12, 98, 99, 100, 101, 102 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійних комісій, Коростенська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Погодити технічну документацію щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування земельної ділянки площею 0,0370 га 
фізичній особі-підприємцю Скрипнику Валерію Григоровичу для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування нежитлового 
приміщення) по вулиці Маяковського, 107 міста Коростень. 
 

1.1. Затвердити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельної ділянки площею 
0,0370 га фізичній особі-підприємцю Скрипнику Валерію Григоровичу для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування нежитлового 
приміщення) по вулиці Маяковського, 107 міста Коростень. 
 

1.2. Передати  в сервітутне землекористування строком на 3 (три) роки 
фізичній особі-підприємцю Скрипнику Валерію Григоровичу земельну 
ділянку площею 0,0370 га для комерційного використання (розміщення та 
обслуговування нежитлового приміщення) по вулиці Маяковського, 107 
міста Коростень. 

1.3. Встановити розмір плати за сервітутне землекористування фізичною 
особою-підприємцем Скрипником Валерієм Григоровичем: 4 646,16 грн. 
(чотири тисячі шістсот сорок шість гривень 16 копійок) в рік; 387,18  грн. 
(триста вісімдесят сім гривень 18 копійок) в місяць. 
 
2. Погодити технічну документацію щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування земельної ділянки площею 0,0612 га 



фізичній особі-підприємцю Заставській Наталі Василівні для комерційного 
використання (розміщення та обслуговування салону-магазину «Лілея») по 
вулиці Кірова, 78 міста Коростень. 
 

2.1. Затвердити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельної ділянки площею 
0,0612 га фізичній особі-підприємцю Заставській Наталі Василівні для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування салону-магазину 
«Лілея») по вулиці Кірова, 78 міста Коростень. 
 

2.2. Передати  в сервітутне землекористування строком на 3 (три) роки 
фізичній особі-підприємцю Заставській Наталі Василівні земельну ділянку 
площею 0,0612 га для комерційного використання (розміщення та 
обслуговування салону-магазину «Лілея») по вулиці Кірова, 78 міста 
Коростень. 

2.3. Встановити розмір плати за сервітутне землекористування фізичною 
особою-підприємцем Заставською Наталею Василівною: 7 770,36 грн. (сім 
тисяч сімсот сімдесят гривень 36 копійок) в рік; 647,53  грн. (шістсот сорок 
сім гривень 53 копійки) в місяць. 
 
3. Погодити технічну документацію щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування земельної ділянки площею 0,0102 га 
фізичній особі-підприємцю Шеметило Тіні Федорівні для комерційного 
використання (розміщення та обслуговування магазину) по вулиці 
Грушевського, 32 міста Коростень. 
 

3.1. Затвердити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельної ділянки площею 
0,0102 га фізичній особі-підприємцю Шеметило Тіні Федорівні для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування магазину) по 
вулиці Грушевського, 32 міста Коростень. 
 

3.2. Передати  в сервітутне землекористування строком на 3 (три) роки 
фізичній особі-підприємцю Шеметило Тіні Федорівні земельну ділянку 
площею 0,0102 га для комерційного використання (розміщення та 
обслуговування магазину) по вулиці Грушевського, 32 міста Коростень. 

3.3. Встановити розмір плати за сервітутне землекористування фізичною 
особою-підприємцем Шеметило Тіною Федорівною: 3 896,64 грн. (три тисячі 
вісімсот дев’яносто шість гривень 64 копійки) в рік; 324,72  грн. (триста 
двадцять чотири гривні 72 копійки) в місяць. 
 
4. Погодити технічну документацію щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування земельної ділянки площею 0,0197 га 
фізичній особі-підприємцю Грищенку Андрію Валентиновичу для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування магазину) по 
вулиці Кірова, 74 міста Коростень. 
 

4.1. Затвердити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельної ділянки площею 



0,0197 га фізичній особі-підприємцю Грищенку Андрію Валентиновичу для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування магазину) по 
вулиці Кірова, 74  міста Коростень. 
 

4.2. Передати  в сервітутне землекористування строком на 3 (три) роки 
фізичній особі-підприємцю Грищенку Андрію Валентиновичу земельну 
ділянку площею 0,0197 га для комерційного використання (розміщення та 
обслуговування магазину) по вулиці Кірова, 74 міста Коростень. 

4.3. Встановити розмір плати за сервітутне землекористування фізичною 
особою-підприємцем Грищенком Андрієм  Валентиновичем: 5 002,50 грн. 
(п’ять тисяч дві гривні 50 копійок) в рік; 416,88  грн. (чотириста шістнадцять 
гривень 88 копійок) в місяць. 
 
5. Погодити технічну документацію щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування земельної ділянки площею 0,0181 га 
Товариству з обмеженою відповідальністю «Кормедфарм» для комерційного 
використання (розміщення та обслуговування аптеки) по вулиці Кірова, 8 
міста Коростень. 
 

5.1. Затвердити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельної ділянки площею 
0,0181 га Товариству з обмеженою відповідальністю «Кормедфарм» для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування аптеки) по 
вулиці Кірова, 8 міста Коростень. 
 

5.2. Передати  в сервітутне землекористування строком на 3 (три) роки 
Товариству з обмеженою відповідальністю «Кормедфарм» земельну ділянку 
площею 0,0181 га для комерційного використання (розміщення та 
обслуговування аптеки) по вулиці Кірова, 8 міста Коростень. 

5.3. Встановити розмір плати за сервітутне землекористування Товариству з 
обмеженою відповідальністю «Кормедфарм»: 3 457,32 грн. (три тисячі 
чотириста п’ятдесят сім гривень 32 копійки) в рік; 288,11 грн. (двісті 
вісімдесят вісім гривень 11 копійок) в місяць. 
 
6. Погодити технічну документацію щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування земельної ділянки площею 0,0072 га 
фізичній особі-підприємцю Білошицькій Любові Павлівні для комерційного 
використання (розміщення та обслуговування магазину) по вулиці 
Грушевського, 40 міста Коростень. 
 

6.1. Затвердити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельної ділянки площею 
0,0072 га фізичній особі-підприємцю Білошицькій Любові Павлівні для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування магазину) по 
вулиці Грушевського, 40 міста Коростень. 
 

6.2. Передати  в сервітутне землекористування строком на 3 (три) роки 
фізичній особі-підприємцю Білошицькій Любові Павлівні земельну ділянку 



площею 0,0072 га для комерційного використання (розміщення та 
обслуговування магазину) по вулиці Грушевського, 40 міста Коростень. 

6.3. Встановити розмір плати за сервітутне землекористування фізичною 
особою-підприємцем Білошицькою Любов’ю Павлівною: 2 750,58 грн. (дві 
тисячі сімсот п’ятдесят гривень 58 копійок) в рік; 229,22 грн. (двісті двадцять 
дев’ять гривень 22 копійки) в місяць. 
 
7. Втановити, що договір на сервітутне землекористування є 
правовстановлюючим документом на землю і підлягає реєстрації. 
 

8.  Термін дії договору сервітутного землекористування, передбачений цим 
рішенням, встановлюється з дня його реєстрації. 
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності та з 
питань земельних ресурсів, будівництва та архітектури. 

 
Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 
Секретар міської ради                                                                   В.Ходаківський 
Заступник міського голови                                                           В.Вигівський 
Начальник відділу Держкомзему 
у м. Коростені            Р.Вигівська 
Начальник юридичного відділу                                                   Т. Камінська      
Головний архітектор міста          С.Тумаш 
                       
 
 
 
 
 
 


