
  
 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 02.10.2020 № 7/84-18 

           м. Покровськ 

 

Про поновлення з Харчевною Оленою 

Володимирівною договору оренди землі 

для розміщення та обслуговування 

торгівельного кіоску з продажу карток для 

поповнення рахунків мобільних телефонів 

по вул. Маршала Москаленка в районі 

зупиночного комплексу "Нарсуд"                           

у м. Покровськ Донецької області      

 

 

Розглянувши заяву гр. Харчевної Олени Володимирівни (ІПН 2823305886)  про 

поновлення договору оренди землі від 28.07.2014 року (запис в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за № 11316435 від 24.09.2015) для 

розміщення та обслуговування торгівельного кіоску з продажу карток для поповнення 

рахунків мобільних телефонів по вул. Маршала Москаленка в районі зупиночного 

комплексу "Нарсуд" у м. Покровськ, керуючись статтями 12,93,96,122,124,134 Земельного 

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

від 06.10.1998 № 161-ХІV «Про оренду землі» (зі змінами), Законом України                              

від 01.07.2004 № 1952-IV «Про державну реєстрацію  речових прав на нерухоме майно та 

їх  обтяжень» (зі змінами), відповідно до статей 26,59,73 Закону України від 21.05.1997              

№ 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в України" (зі змінами), міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Поновити з Харчевною Оленою Володимирівною договір оренди на земельну 

ділянку площею 0,0005 га кадастровий № 1413200000:01:059:0301 для розміщення та 

обслуговування торгівельного кіоску з продажу карток для поповнення рахунків 

мобільних телефонів по вул. Маршала Москаленка в районі зупиночного комплексу 

"Нарсуд" у м. Покровськ, строком на 3 (три)  роки 

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

розмірі 6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  

3. Орендарю: 

3.1. Укласти додаткову угоду про 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 копії 

додаткових угод про поновлення договорів оренди землі  до  Покровської ДПІ  

Покровсько-Добропільського управління Головного управління ДФС у Донецькій області. 

 

 

   В.п. міського голови                                                                                           О.Требушкін 

 


