
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 20.12.2018№ 7/62-25 

           м. Покровськ 

 

Про поновлення договору оренди землі                           

з ТОВ "Агропром-центр" для 

обслуговування складського приміщення 

по вул. Нахімова, 82-В у м. Покровськ     

 

 

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропром-центр" 

(ЄДРПОУ 30211319), яке є правонаступником ПП "Агропром-центр", про поновлення 

строку дії договору оренди землі  від 20.06.2013 (запис про інше речове право                                 

в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 3910711 від 18.12.2013)                     

для обслуговування складського приміщення по вул. Нахімова, 82-Б у м. Покровськ, 

врахувавши рекомендації постійної комісії з питань містобудування, будівництва і 

земельних відносин, керуючись статтями 12, 93, 96, 124, 134 Земельного кодексу України,  

ст. 33 Закону України  «Про оренду землі», Законом України «Про державну реєстрацію  

речових прав на нерухоме майно та їх  обтяжень», відповідно до статтей 26,59,73 Закону 

України  «Про місцеве самоврядування в України», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до договору оренди землі від 20.06.2013, а саме: по тексту договору 

"ПП "Агропром-Центр" замінити на "ТОВ "Агропром-Центр" у зв'язку зі зміною 

організаційно-правової форми юридичної особи. 

2. Поновити договір оренди землі від 20.06.2013 (запис про інше речове право                                 

в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 3910711 від 18.12.2013)                     

на земельну ділянку площею 0,7828 га кадастровий № 1413200000:13:008:0066                            

для обслуговування складського приміщення по вул. Нахімова, 82-В у м. Покровськ, 

строком на 3 (три)  роки. 

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

розмірі 3  % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  

3. Орендарю: 

3.1. Укласти додаткову угоду про внесення змін до договору оренди землі і 

поновлення його дії та зареєструвати право оренди в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень; 

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

додаткової угоди про поновлення договору оренди землі  до  Покровської об’єднаної 

державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби                 

у Донецькій області. 

 

 

   Міський голова                                                                                           Р.В. Требушкін 

 

 

 


