
 

УКРАЇНА 

МИРНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

______________      Мирноград    № ____________ 

 

 

Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Котовському О. В. для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пров. Ізотова, 2, м. Мирноград 

 

 

  

Розглянувши заяву Котовського Олександра Віталійовича (****) про передачу 

земельної ділянки комунальної власності в оренду для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (для розміщення та обслуговування будівлі складу) по пров. Ізотова, 2,              

м. Мирноград, правовстановлюючі документи на об’єкт нерухомого майна, що 

розташований на цій земельній ділянці (договір купівлі-продажу від 17.07.2020 реєстр               

№ 529), Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 30.07.2021 

№1400000002021, відповідно до статей 12, 93, 122, 123, 124, 125, 126, абзацу другого  

частини другої статті 134 Земельного кодексу України, законів України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 

власності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

«Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про оренду 

землі», «Про землеустрій», пункту 12 статті 21 «Про державний земельний кадастр»,             

пункту 76 постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 «Про затвердження 

Порядку ведення Державного земельного кадастру», пунктів 288.1, 288.5 статті 288 

Податкового кодексу України, керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мирноградська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати Котовському Олександру Віталійовичу (***), який зареєстрований за 

адресою: ****, м. Мирноград, Донецька область, земельну ділянку комунальної власності 

Мирноградської міської територіальної громади, в особі Мирноградської міської ради, 

площею 0,0411 га (кадастровий номер – ****), в тому числі в зоні дії обмежень: охоронна 

зона навколо (вздовж) об’єкта транспорту – 0,0129 га, по пров. Ізотова, 2, м. Мирноград, 

Донецька область, для 03.07 - для розміщення та обслуговування будівлі складу) в оренду 

строком на 10 років із земель запасу житлової та громадської забудови. 

2. Встановити орендну плату за користування земельною ділянкою у розмірі 3 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік. 

3. Котовському О.А.: 

1) у місячний термін, після прийняття цього рішення, укласти договір оренди земельної 

ділянки і зареєструвати право оренди у встановленому законодавством порядку; 

2) у п'ятиденний строк після державної реєстрації права оренди земельної ділянки 

надати копію договору податковому органу за місцезнаходженням земельної ділянки;   

3) виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного 

кодексу України та умов договору оренди земельної ділянки; 



4) дотримуватись встановлених обмежень щодо використання земельної ділянки 

відповідно до статті 36 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»,               

пунктів 15.5, 15.6 Правил користування системами централізованого комунального 

водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених Наказом 

Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190;           

пункту 11 Правил охорони магістральних трубопроводів, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 16.11.2002 № 1747;  

5) упорядкувати прилеглу територію. 

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

містобудування, будівництва і земельних відносин (Чорний), організацію виконання на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Римму Дроздову. 

 

 

 

Міський голова               Олександр БРИКАЛОВ 

 

 

 

 

 


	УКРАЇНА
	МИРНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
	РІШЕННЯ

	Розглянувши заяву Котовського Олександра Віталійовича (****) про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для розміщення та обслуговування будівлі складу) по пров. Ізотова, 2,      ...
	1. Передати Котовському Олександру Віталійовичу (***), який зареєстрований за адресою: ****, м. Мирноград, Донецька область, земельну ділянку комунальної власності Мирноградської міської територіальної громади, в особі Мирноградської міської ради, пло...

