ПРОЕКТ № 2667

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від «___» _____ 2019 року

№

Про припинення ФОП Скляренку А.Б.
права користування земельними
ділянками по вул. Яновського (біля Колгоспного ринку)
Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34 статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 81, 116,
118, 121, 126 Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України «Про
землеустрій», вимогами 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 Державний земельний кадастр», розглянувши
заяву Скляренка А.Б., Міська рада міста Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
1.
Припинити договір оренди землі від 26.07.2011 № 108 (державна
реєстрація від 30.11.2011 № 351010004000285), укладений між міською радою
та фізичною особою-підприємцем Скляренко Андрієм Борисовичем
на
земельну ділянку для розміщення торговельного павільйону, загальною
площею 0,0008 га розташовану по вул. Яновського (біля Колгоспного ринку).
Земельну
ділянку площею 0,0008 га по вул. Яновського (біля
Колгоспного ринку) віднести до земель запасу.
2.
Припинити договір оренди землі від 31.03.2014 № 26 (державна
реєстрація від 07.05.2014 № 12893709), укладений між міською радою та
фізичною особою-підприємцем Скляренко Андрієм Борисовичем на земельну
ділянку для розміщення павільйону, загальною площею 0,0008 га розташовану
по вул. Яновського (в торговельному комплексі біля Колгоспного ринку).
Земельну ділянку площею 0,0008 га по вул. Яновського (в торговельному
комплексі біля Колгоспного ринку) віднести до земель запасу.
3.
Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища забезпечити виготовлення та видачу угод про
припинення договорів оренди землі.
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4. ФОП Скляренку А.Б. передати по акту приймання-передачі Міській
раді міста Кропивницького земельні ділянки у стані не гіршому порівняно з
тим, у якому ділянки були надані в оренду.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Мосіна О.В.

Міський голова

Володимир Пидорич 22 09 49

А. РАЙКОВИЧ

