
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

від 26.01.2022 № 8/23-84 

           м.Покровськ 
 

Про припинення дії договору особистого 

строкового сервітуту для розміщення та 

подальшого обслуговування групи малих 

стаціонарних архітектурних форм                       

по вул. Торгівельна в районі міського 

кладовища м. Покровськ Донецької області 

укладеного з Волковою Л.І. 

 
 

В зв'язку втратою чинності постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2009                

№  982  «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм                             

для провадження підприємницької діяльності» (з прийняттям постанови Кабінету 

Міністрів України N 548 від 25.05.2011 «Про затвердження Порядку проведення 

експертизи містобудівної документації»), відсутність відомостей про земельну ділянку 

для розміщення та подальшого обслуговування групи малих стаціонарних архітектурних 

форм по вул. Торгівельна в районі міського кладовища м. Покровськ Донецької області, в 

Державному земельному кадастрі, керуючись статтею 28 Закону України від 17.02.2011  

№ 3038-VI "Про регулювання містобудівної   діяльності" (із змінами), Законом України  

від 06.09.2005 № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів» (із змінами), відповідно до 

статей 26,59,73 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» від 21.05.1997 

№ 280/97-ВР  (із змінами),  міська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Договір особистого строкового сервітуту, укладений з Волковою Ларисою 

Іванівною на земельну ділянку площею 0,0060 га для розміщення та подальшого 

обслуговування групи малих стаціонарних архітектурних форм по вул. Торгівельна                          

в районі міського кладовища м. Покровськ Донецької області (від 31.08.2011, 

зареєстрованого в книзі реєстрації договорів особистого строкового сервітуту за  № 013 

від 01.09.2011 року) вважати припиненим у зв’язку з втратою чинності постанови 

Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 №  982  «Про затвердження Порядку 

розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності».  

2.Власнику тимчасової споруди у 10-денний строк здійснити заходи щодо 

демонтажу торгівельного павільйону та привести звільнену територію у належний стан. 

3. Відділу містобудування, архітектури та земельних відносин (Птушко) та відділу                 

з питань земельних відносин управління активами Департаменту фінансово-економічної 

політики та управління активами (Барановська) скласти акт огляду території після 

демонтажу торгівельного павільйону. 

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

містобудування, архітектури та земельних відносин (Альохіна).     

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                  Р.Требушкін  


