
 

 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 20.04.2017 № 7/33-33 

           м.Покровськ 

 

Про поновлення з ФОП Хачикян І.Г. та 

ФОП Хачікян Т.Р. договору оренди землі 

для обслуговування магазину 

продовольчих виробів та промислових 

товарів м-н Лазурний, № 4 у м. Покровськ 

 

Розглянувши заяву ФОП  Хачикян Івана Григоровича (ІПН № 2294112291) та ФОП   

Хачікян Тамари Ростамівни (ІПН № 2667019641) про подовження строку дії договору 

оренди землі  від 13.12.2006 року зареєстрованого в державному реєстрі земель за                    

№ 040715900233 від 19.04.2007 року для обслуговування магазину продовольчих виробів 

та промислових товарів м-н Лазурний, № 4 у м. Покровськ, керуючись статтями 12, 93, 96, 

120, 124, 125, 134 Земельного кодексу України,  ст. 33 Закону України  «Про оренду 

землі», Законом України «Про державну реєстрацію  речових прав на нерухоме майно та 

їх  обтяжень» та відповідно до  статей 26, 59, 73 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в України», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Поновити договір оренди землі укладений з ФОП Хачикян Іваном Григоровичем 

та ФОП Хачікян Тамарою Ростамівною на земельну ділянку площею 0,0504 га 

кадастровий № 1413200000:03:095:0013 для обслуговування магазину продовольчих 

виробів та промислових товарів на м-н Лазурний, № 4 у м. Покровськ, строком на                    

5 (п’ять) років. 

2. Встановити за договором оренди землі орендну плату за земельну ділянку у 

розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  

3. Під час розрахунку орендної плати за земельну ділянку використовувати 

нормативну грошову оцінку землі м. Покровськ, діючу на момент реєстрації додаткової 

угоди в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

4. Орендарям ФОП Хачикян І.Г. та ФОП Хачікян Т.Р.: 

4.1. Укласти додаткову угоду про поновлення договору оренди землі та 

зареєструвати право оренди в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень; 

4.2.  У п’ятиденний  строк після державної реєстрації речових прав надати копію 

додаткової угоди про поновлення договору оренди землі  до  Покровської об’єднаної 

державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби                 

у Донецькій області. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                   Р.В. Требушкін 

 


