
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. № 167
м.  Нововолинськ

Про дозвіл на розміщення тимчасових споруд
торгівельного призначення

Розглянувши  заяву  підприємця  Шумика  П.В.  від  25.04.2012  р.  та 
керуючись  ст.  8  Земельного  Кодексу  України,  ст.  31  Закону  України  „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 5. 14 Закону України „Про основи 
містобудування”,  ст.  28  Закону  України  “Про  регулювання  містобудівної 
діяльності”,  і  на  підставі  “Порядку  розміщення  тимчасових  споруд  для 
провадження  підприємницької  діяльності”,  затверджених  Міністерством 
регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  господарства 
України, наказ від 21.10.2011 р. № 244,  виконком  Нововолинської  міської 
ради В И Р І Ш И В:

1.  Дозволити  підприємцю  Шумику  Петру  Васильовичу,  враховуючи 
попередні  погодження,  розмістити  тимчасову  споруду  для  провадження 
підприємницької діяльності - торгівельний павільйон сезонного використання 
розмірами 3,5 х 1,5 м  та  дати згоду на встановлення строкового сервітуту на 
право  обмеженого  користування  земельною  ділянкою  площею  7,0  кв.м  на 
пр. Перемоги, в районі  універмагу „Чайка” терміном на 1 рік .

2.  Дозволити  підприємцю  Шумику  Петру  Васильовичу,  враховуючи 
попередні  погодження,  розмістити  тимчасову  споруду  для  провадження 
підприємницької діяльності - торгівельний павільйон сезонного використання 
розмірами 3,0 х 2,5 м  та  дати згоду на встановлення строкового сервітуту на 
право  обмеженого  користування  земельною  ділянкою  площею  9,0  кв.м  на 
земельній ділянці в районі будинку на пр. Перемоги № 1 терміном на 1 рік.

3.  Дозволити  підприємцю  Шумику  Петру  Васильовичу,  враховуючи 
попередні  погодження,  розмістити  тимчасову  споруду  для  провадження 
підприємницької діяльності - торгівельний павільйон сезонного використання 
розмірами 3,0 х 2,5 м  та  дати згоду на встановлення строкового сервітуту на 
право обмеженого користування земельною ділянкою площею 9,0 кв.м в районі 
будинку на вул. Маяковського № 13 терміном на 1 рік.

4. Зобов’язати  вищевказаного  забудовника:
4.1. Отримати у відділі містобудування та архітектури міськвиконкому 

паспорт  прив’язки  тимчасової  споруди,  який  дає  право  на  розміщення 
тимчасової  споруди  для  провадження  підприємницької  діяльності  – 
торгівельного павільйону сезонного використання.



4.2.  Зобов’язати  підприємця  Шумика  П.В.  виготовити  технічну 
документацію  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на 
місцевості), укласти договір особистого строкового сервітуту та зареєструвати 
його у встановленому законом порядку.

4.3.  Визначити  плату  за  встановлення  земельного  сервітуту  в  розмірі 
ставки  орендної  плати  за  землю,  передбаченої  рішенням  Нововолинської 
міської ради.

4.4. Отримати дозвіл в інспекції по благоустрою на право проведення 
земляних робіт при будівництві.

4.5.  Тимчасову  споруду  торгівельного  призначення  забудовнику 
встановити у вказаному місці відповідно до паспорта прив’язки.

4.6.  Попередити  вищевказаного  забудовника  про  адміністративну 
відповідальність  за  недотримання  правил  благоустрою  при  експлуатації 
тимчасової споруди торгівельного призначення і прилеглої території.

5.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника 
міського  голови  Сторонського  А.М.

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

Древінська  33441
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