
  
 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

від 17.03.2021 № 8/7-30 

           м. Покровськ 

 

Про зміну функціонального використання  

земельної ділянки комунальної власності,  

що перебуває в оренді ТОВ "КОВЧЕГ"                        

по вул. Центральна, 138 у м. Покровськ 

Донецької області      

 

Розглянувши заяву керівника Товариства з обмеженою відповідальністю 

"КОВЧЕГ" (ЄДРПОУ - 20359281) - Андрійченко Сергія Сергійовича про внесення змін до 

договору оренди землі від 30.05.2011 року (запис в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень № 16857315 від 06.10.2016) в частині функціонального 

використання земельної ділянки по вул. Центральна, 138 у м. Покровськ Донецької 

області, керуючись статтями 12,93,96,122,124,134 Земельного кодексу України                              

від 25.10.2001 № 2768-ІІІ (із змінами), Законом України від 06.10.1998 № 161-ХІV «Про 

оренду землі» (із змінами), Законом України від 07.07.2011 № 3613-VI "Про Державний 

земельний кадастр" (із змінами), Законом України від 01.07.2004 № 1952-IV «Про 

державну реєстрацію  речових прав на нерухоме майно та їх  обтяжень» (із змінами), 

відповідно до статей 26,59,73 Закону України  від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в України" (із змінами), міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Змінити вид використання земельної ділянки площею 0,0447 га, кадастровий 

номер 1413200000:01:058:0344 по вул. Центральна, 138 у м. Покровськ Донецької області,                                   

з - для обслуговування існуючої автостоянки на - для обслуговування групи тимчасових 

споруд (код КЦВПЗ 03.07) в межах категорії земель житлової та громадської забудови. 

2. Внести зміни до договору оренди землі площею 0,0447 га кадастровий                                

№ 1413200000:01:058:0344 по вул. Центральна, 138 у м. Покровськ в частині 

функціонального використання земельної ділянки, а саме: слова " для обслуговування 

існуючої автостоянки " замінити на слова "для обслуговування групи тимчасових споруд"  

3. Встановити за договором оренди землі площею 0,0447 га кадастровий                                

№ 1413200000:01:058:0344 для обслуговування групи тимчасових споруд                                     

по вул. Центральна, 138 у м. Покровськ орендну плату за земельну ділянку у розмірі 6 % 

від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

4. Орендарю: 

4.1. Укласти додаткову угоду про внесення змін до договору оренди землі; 

4.2. Внести відомості про зміни до договору оренди землі до Державного земельного 

кадастру  та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; 

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

додаткової угоди про внесення змін до договору оренди землі до Головного управління 

ДФС у Донецькій області. 

   5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, архітектури та земельних відносин (Альохіна). 

 

   Міський голова                                                                                                  Р.Требушкін 

 


