
  
 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 26.09.2019 № 7/69-45 

           м. Покровськ 

 

Про поновлення договору оренди землі                           

з ТОВ "Покровський завод залізобетонних 

виробів" для обслуговування 23/100 цеха 

об'ємних елементів  по вул. Захисників 

України, 34 у м. Покровськ     

 

 

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Покровського 

заводу залізобетонних виробів" (ЄДРПОУ 32897357) в особі керівника Коляди В.М., про 

поновлення договору оренди землі від 08.10.2014 (запис в Державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень  № 7585720 від 06.11.2014) для обслуговування 

23/100 цеху об'ємних елементів  по вул. Захисників України, 34 у м. Покровськ, та внести 

зміни до цього договору в частині визначення частки нерухомого майна, прийнявши до 

уваги договір про перерозподіл часток у спільній власності на нерухоме майно від 

20.11.2018 реєстраційний № 2276 вданий приватним нотаріусом Дух І.О.,  керуючись 

статтями 12, 93, 96,122, 124, 134 Земельного кодексу України, ст. 33 Закону України  «Про 

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

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

самоврядування в України», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до договору оренди землі в пункт 1 розділу "Предмет Договору"                   

а саме: цільове призначення земельної ділянки "для обслуговування 23/100 цеха об'ємних 

елементів" викласти в наступній редакції: "для обслуговування цеху об'ємних елементів" 

2. Поновити з ТОВ "Покровський завод залізобетонних виробів" договір оренди на 

земельну ділянку площею 0,2323 га кадастровий № 1413200000:13:004:0083 для 

обслуговування цеху об'ємних елементів по вул. Захисників України, 34 у м. Покровськ, 

строком на 5 (п'ять)  років. 

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

розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  

3. Орендарю: 

3.1. Укласти додаткову угоду про внесення змін і поновлення договору оренди землі                                             

та внести відомості про поновлення договору до Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень; 

3.2.  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. 

 

 

   В.п. міського голови                                                                                           І.Сущенко 

 


