
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 19.05.2021 № 8/9-41 

             м. Покровськ 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок                                            

в оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» для розміщення повітряної лінії 

електропостачання 110 кВ в межах гірничого відводу на території смт Шевченко 

міста Покровськ Донецької області 

  

Розглянувши клопотання ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення в оренду земельних ділянок для розміщення повітряної лінії 

електропостачання 110 кВ в межах гірничого відводу на території смт Шевченко 

міста Покровськ Донецької області, вказаний проект землеустрою, розроблений                                         

ФОП Каюн Л.О. у 2020 році, керуючись ст. 12,83,93,122,123,124,134  Земельного 

кодексу України,  від 25.10.2001 № 2768-ІІІ (зі змінами),  Законом України  «Про 

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

землеустрій» від 22.05.2003 № 858-ІV (зі змінами) та відповідно до статей 26,59,73 

Закону України «Про місцеве самоврядування в України» від 21.05.1997 № 280/97-

ВР (зі змінами), селищна рада 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

загальною площею 1,2878 га в оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» для розміщення 

повітряної лінії електропостачання 110 кВ в межах гірничого відводу на території 

смт Шевченко міста Покровськ Донецької області. 

2. Змінити категорію земельних ділянок загальною площею 1,2878 га для 

розміщення повітряної лінії електропостачання 110 кВ із земель житлової та 

громадської забудови на землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення. 

2. Передати в оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» строком на 1 рік земельні ділянки 

загальною площею 1,2878 га для розміщення повітряної лінії електропостачання 

110 кВ,  а саме: площею 0,1835 га кадастровий № 1413245400:01:005:0020; площею 

0,0083 га кадастровий № 1413245400:01:005:0021, площею 0,2423 га кадастровий 

№ 1413245400:01:006:0018; площею 0,0083 га                                                       

кадастровий       № 1413245400:01:006:0019;      площею    0,3719    га    кадастровий                                             

 



№ 1413245400:01:007:0007; площею 0,0005 га кадастровий                                                  

№ 1413245400:01:009:0006; площею 0,0322 га кадастровий                                                    

№ 1413245400:01:008:0003; площею 0,4320 га кадастровий                                                    

№ 1413245400:01:009:0004; площею 0,0005 га  кадастровий                                                  

№ 1413245400:01:008:0008; площею  0,0083 га  кадастровий                                                 

№       1413245400:01:009:0005. 

3. Встановити орендну плату за земельні ділянки у розмірі 3%  нормативної 

грошової оцінки. 

4. Орендарю: 

4.1. Звернутися до державного кадастрового реєстратора за внесенням змін 

до Державного земельного кадастру щодо категорії земельних ділянок. 

4.2. Укласти договір оренди землі та зареєструвати право оренди                              

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

4.3. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням,    

дотримуючись     вимог   земельного   та     природоохоронного  законодавства, 

санітарних норм України. 

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

містобудування, архітектури та земельних відносин (Альохіна). 

 

 

 

 
В.о. міського голови             Н. Іваньо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


