
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 15.11.2019 № 7/70-51 

           м. Покровськ 

 

Про поновлення договору оренди землі з 

АТ ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МІЖНАРОДНИЙ БАНК" для 

реконструкції колишньої будівлі районної 

бібліотеки під відділення банку по                    

вул. Прокоф'єва, 129 у м. Покровськ     

 

 

Розглянувши заяву АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ЄДРПОУ 14282829), що є правонаступниками                                

ЗАТ "Донгорбанк", про поновлення строку дії договору оренди землі  від 08.04.2009 р. 

зареєстрованого в Державному реєстрі земель за № 040915900082 від 11.11.2009 р. для 

реконструкції колишньої будівлі районної бібліотеки під відділення банку по                    

вул. Прокоф'єва, 129 у м. Покровськ, врахувавши рекомендації постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва і земельних відносин, керуючись статтями 12,93,96,124,134 

Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ (зі змінами), ст. 33 Закону України 

«Про оренду землі» від 06.10.1998 № 161-ХІV, Законом України «Про державну 

реєстрацію  речових прав на нерухоме майно та їх  обтяжень» від 01.06.2004 № 1952-IV, 

відповідно до статей 26,59,73 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» 

від 21.05.1997 № 280/97-ВР  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до договору оренди землі від 08.04.2009 р, в частині визначення 

орендаря, а саме: по тексту договору "Закрите акціонерне підприємство "Доргонбанк" 

замінити на "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МІЖНАРОДНИЙ БАНК". 

2. Поновити договір оренди землі укладений АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МІЖНАРОДНИЙ БАНК"  на земельну ділянку площею 0,0583 га кадастровий                            

№ 1413200000:05:066:0161 для реконструкції колишньої будівлі районної бібліотеки під 

відділення банку по вул. Прокоф'єва, 129 у м. Покровськ, строком на 5 (п'ять)  років 

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

у розмірі 5  % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  

3. Орендарю: 

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

поновлення його дії та зареєструвати право оренди в Державному реєстрі 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 


