
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

від 21.07.2021 № 8/12-66 

           м.Покровськ 
 

Про затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення ТОВ "УКРТАУЕР" для будівництва та 

експлуатації споруди електрозв'язку - вежі, розташованої за межами населених пунктів на 

території Покровської міської територіальної громади Покровського району Донецької 

області (раніше - територія Гришинської сільської ради) 

 

Розглянувши заяву Козачука Андрія Миколайовича, що діє від імені товариства                      

з обмеженою відповідальністю "УКРТАУЕР" (ЄДРПОУ - 36273480) на підставі довіреності 

від 04.03.2020, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального 

округу - Осипенко Д.О.,  про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення ТОВ "УКРТАУЕР" для 

будівництва та експлуатації споруди електрозв'язку - вежі, на території Гришинської та 

Сергіївської сільської ради Покровського району Донецької області (за межами населених 

пунктів), технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, 

розроблену Донецькою регіональною філією Державного підприємства «Центр Державного 

земельного кадастру», та висновок Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру від 30.11.2020 року за № 312-20, договір оренди землі від 

26.12.2005 року, зареєстрований в книзі записів державної реєстрації договорів оренди 

землі за № 040516000009 від 29.12.2005 року, витяг з договору купівлі-продажу рухомого 

телекомунікаційного майна № АТМ15USU1049 від 16.03.2016 р., керуючись статтями               

12, 201 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ (із змінами), статтею 271 

Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами), статями 11,15,18,23 

Закону України від 11.12.2003 № 1378-ІV «Про оцінку земель» (із змінами), Законом 

України від 17.11.2020 № 1009-ІХ "Про внесення змін  до деяких законів України щодо 

впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування 

і районних державних адміністрацій", рішенням Покровської міської ради від 18.12.2020                

№ 8/1-32 "Про реорганізацію юридичних осіб публічного права шляхом приєднання до 

Покровської міської ради Донецької області", статтями 26,59,73 Закону України від 

21.05.1997 № 280/97-ВР  «Про місцеве самоврядування в України» (зі змінами),  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення ТОВ "УКРТАУЕР" для будівництва та 

експлуатації споруди електрозв'язку - вежі, на території Гришинської та Сергіївської 

сільської ради Покровського району Донецької області (за межами населених пунктів), 

складену  станом на 04.11.2020, в частині затвердження нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки площею 0,0041 га кадастровий № 1422781100:02:000:0689 для 

будівництва та експлуатації споруди електрозв'язку – вежі, розташованої за межами 

населених пунктів на території Покровської міської територіальної громади Покровського 

району Донецької області (раніше - територія Гришинської сільської ради),що становить 

2834,55 грн. 

2. ТОВ "УКРТАУЕР" звернутися до державного кадастрового реєстратора за  

внесенням відомостей про нормативну грошову оцінку земельної ділянки до Державного 

земельного кадастру. 

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

містобудування, архітектури та земельних відносин (Альохіна). 

 

Міський голова                                                                                                 Р.Требушкін 


