
 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ  № 

 

Від  ____ 2020 року                                                                                70 сесія 7 скликання 

 

Про встановлення особистого  

земельного сервітуту 

 

Розглянувши заяву гр. Козубенка Володимира Петровича, відповідно до ст.ст. 99, 123 

Земельного кодексу України, Законів України, «Про землеустрій», п. 34 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», тимчасового порядку встановлення 

особистих строкових сервітутів під розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на земельних ділянках комунальної власності Липовецької 

міської ради, міська рада,  

 

                        ВИРІШИЛА: 

1. Встановити особистий земельний сервітут гр.  Козубенку Володимиру Петровичу 

(інформація з обмеженим доступом) на земельну ділянку площею 0,0030 га, для встановлення 

тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності, розташовану за адресою: м. 

Липовець, вул. Михайличенка, у зв’язку із закінченням терміну дії договору (особистого 

земельного сервітуту). 

1.1. Встановити строк дії договору особистого земельного сервітуту на 3 роки, з 

моменту його укладення терміном до 31 березня 2023 року. 

1.2. Встановити розмір плати за земельний сервітут на земельну ділянку площею 

0,0030 га по вул. Героїв Майдану (біля АЗС «ОККО») у розмірі 12% від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки, що на 2020 рік складає ______________ грн. (н.г.о. 1м
2 –

 

_____________ грн.) з подальшим урахуванням щорічної індексації.  

2. Зобов’язати гр. Козубенка Володимира Петровича: 

3.1. у 15-денний строк, після прийняття цього рішення, укласти з Липовецькою 

міською радою в особі міського голови Грушка Миколи Терентійовича договір про 

встановлення особистого земельного сервітуту; 

3.2. копію укладеного договору, в 5-денний строк з моменту підписання, подати до 

Липовецького відділення Немирівської ОДПІ у Вінницькій обл. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.      

 
 

              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                          МИКОЛА ГРУШКО 
 

Секретар міської ради                             Лебідь А.М. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                      Назаренко О.О. 



Спеціаліст відділу правової та  

кадрової роботи                                      Бабич А.І. 

 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ  № 

Від  ____ 2020 року                                                                           70 сесія 7 скликання 

 

Про надання дозволу попереднього 

погодження місця розташування 

тимчасової  споруди в м. Липовець 

 

Розглянувши заяву фізичної особи - підприємця Гаврилюка Миколи Анатолійовича 

щодо погодження місця розташування стаціонарних тимчасових споруд для розміщення 

закладу торгівлі та надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення меж особистого земельного сервітуту, керуючись ст. 401-406 Цивільного 

кодексу України, ст.ст. 12, 98-102 Земельного кодексу України, пунктом 2 статті 28 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», Закону України «Про землеустрій», Порядком розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженим наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

21.10.2011, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Фізичній особі - підприємцю Гаврилюку Миколі Анатолійовичу (інформація з 

обмеженим доступом) – погодити попереднє місце розташування тимчасових споруд для 

здійснення підприємницької діяльності, та надати дозвіл на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах 

особистого строкового сервітуту площею 0,0060 га в м. Липовець по вул. Некрасова, 36. 

2. Зобов'язати фізичну особу - підприємця Гаврилюка Миколу Анатолійовича 

розробити паспорт прив'язки тимчасових споруд та технічну документацію щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах особистого 

строкового сервітуту, та передати зазначену документацію для розгляду та затвердження до 

виконавчого комітету міської ради у шестимісячний строк з дня прийняття зазначеного 

рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин. 

 

Міський голова                                                                   Грушко М.Т.  
Секретар міської ради                           Лебідь А.М. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                      Назаренко О.О. 



Спеціаліст І категорії відділу 

правової та кадрової роботи                  Бабич А.І. 

 

 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ  № 

Від  ____ 2020 року                                                                           70 сесія 7 скликання 

 

Про затвердження переліку ділянок,  

що підлягають продажу та надання дозволу 

на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки,  

яка не підлягає продажу на  

конкурентних засадах  

 

Розглянувши заяву гр. Цивелюк Тетяни Олексіївни, як власника об’єкта нерухомого 

майна розташованого на орендованій земельній ділянці комунальної власності міста 

Липовець, про викуп земельної ділянки, відповідно до ст.ст. 93, 96, 120, 123, 124, 125, 126 

Земельного кодексу України, Законів України «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про 

оцінку земель», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

п. 34 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада,  

 

                   ВИРІШИЛА: 

1. Включити земельну ділянку, на якій розташований об’єкт нерухомого майна, що 

перебуває у власності Цивелюк Тетяни Олексіївни, у перелік земельних ділянок, які не 

підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельну ділянку площею 

0,0100 га, з кадастровим номером 0522210100:01:001:2793, з цільовим призначенням 03.07 

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, І економіко-планувальна зона 10 

оціночний район, яка розташована за адресою: м. Липовець, вул. Василя Липківського, 57А, 

що перебуває у користуванні гр. Цивелюк Тетяни Олексіївни на умовах оренди згідно 

договору оренди від 25.06.2019 за №146/03-04 та додаткової угоди №12/03-04 від 22.10.2019 

до Договору оренди землі №146/03-04 від 25.06.2019. 

2. Надати дозвіл виконавчому комітету Липовецької міської ради замовити 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, яка підлягає продажу, згідно пункту 1 даного рішення. 

3. Доручити Комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері 
оцінки земель, провести конкурсний відбір оцінювачів з експертної грошової оцінки 
земельних ділянок, що мають ліцензії на виконання землеоціночних робіт. 

4. За результатами конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, доручити 
міському голові підписати угоду на виконання робіт з проведення експертної грошової 



оцінки земельних ділянок. Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки 
земельних ділянок здійснюється за рахунок внесеного покупцем (заявником) авансу, що не 
може бути більшим ніж 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною 
грошовою оцінкою земельної ділянки. 

5.    Встановити суму авансового платежу для фінансування міською радою робіт з 
проведення експертної оцінки земельної ділянки, у розмірі 20 % від нормативної  грошової 
оцінки вище зазначеної земельної ділянки. 

6.    Звіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, після отримання 
позитивного висновку державної експертизи, подати на розгляд сесії міської ради для 
прийняття остаточного рішення щодо продажу вище вказаної ділянки. 

7.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин (Кицюк О.П.). 

 
 

              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                          МИКОЛА ГРУШКО 
 

Секретар міської ради                            Лебідь А.М. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                      Назаренко О.О. 

Спеціаліст І категорії відділу правової  

та кадрової роботи                                  Бабич А.І. 

 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ  № 

 

Від  ____ 2020 року                                                                                   70 сесія 7 скликання 

 

Про поновлення договору 

оренди земельної ділянки 

 

Розглянувши заяву гр. Подвайцятника Ігоря Зіновійовича, який діє в інтересах 

орендаря фізичної особи - підприємця Подвайцятника Зіновія Євгеновича на підставі 

довіреності, про поновлення договору оренди землі, відповідно до ст. 33 Закону України 

«Про оренду землі», ст.ст. 288, 289 Податкового кодексу України, ст.ст. 124, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада - 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Поновити дію договору оренди землі №186/03-02 від 30.03.2010 на земельну 

ділянку площею 0,0036 га, кадастровий номер: 0522210100:01:001:2809, з цільовим 

призначенням 03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання: 

для обслуговування малої архітектурної форми (комерційне використання), І економіко -



планувальна зона, 10 оціночний район, яка знаходиться в м. Липовець по вул. Зіндельса, який 

укладений між Липовецькою міською радою та ФОП Подвайцятником Зіновієм Євгеновичем 

(інформація з обмеженим доступом) шляхом укладання додаткової угоди про поновлення 

договору оренди землі. 

1.1. Встановити строк дії договору оренди землі на 1 рік, з моменту його укладення 

терміном до 30 квітня 2021 року. 

1.2. Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку відповідно до ст. 288 

Податкового кодексу України у грошовій формі в розмірі 9 % від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, що на 2020 рік складає 2 137,41 грн. (н.г.о. 1м
2 – 

659,69 грн.) з 

подальшим урахуванням щорічної індексації. Орендна плата повинна вноситися щомісячно 

1/12 частини її розміру, з моменту підписання угоди про поновлення договору оренди землі 

та переглядається один щорічно у разі зміни умов господарювання, зміни граничних розмірів 

орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни 

коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, погіршення стану орендованої 

земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами, зміни нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності та в інших випадках, 

передбачених законом. У разі невнесення орендної плати у визначені строки, стягується пеня 

у розмірі 0,3 відсотка несплаченої суми за кожний день прострочення. 

2. Зобов’язати гр. Подвайцятника Ігоря Зіновійовича, який діє в інтересах орендаря 

фізичної особи - підприємця Подвайцятника Зіновія Євгеновича на підставі довіреності: 

2.1. У 20-денний строк, після прийняття цього рішення, укласти з Липовецькою 

міською радою в особі міського голови Грушка Миколи Терентійовича додаткову угоду про 

поновлення договору оренди землі; 

2.2. У 5-денний строк, після укладення угоди про поновлення договору оренди землі, 

провести державну реєстрацію поновленого права користування земельною ділянкою; 

 2.3. Копію укладеної угоди про поновлення договору оренди землі, в 5-денний строк 

після державної реєстрації, подати до Липовецького відділення Немирівської ОДПІ у 

Вінницькій області. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.   

 
 

            Міський голова                                                                            М.Т. ГРУШКО 

 
Секретар міської ради                               Лебідь А.М.  

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                          Назаренко О.О. 

Спеціаліст І категорії відділу  

правової та кадрової роботи                      Бабич А.І. 

 

 

                                           

 

 


