
 

ПРОЕКТ №3045 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від    «___»_______2019  року                                            № _______ 
 

Про припинення Міненку В.М. 

права користування земельною 

ділянкою по вул. Олексія Єгорова, 40-р 

  

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 141, 

Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 31, 32 Закону України «Про оренду 

землі», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», розглянувши звернення Міненка В.М., Міська рада 

міста Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Припинити Міненку Віктору Миколайовичу договір оренди землі            

від 06.07.2009 № 148 по вул. Олексія Єгорова, 40-р загальною                           

площею 0,0030 га, кадастровий № 3510100000:28:227:0021 під розміщення 

гаража у зв'язку із набуттям іншою особою права власності на нерухоме майно 

розташоване  на земельній ділянці. 

Земельну ділянку площею 0,0030 га по вул. Олексія Єгорова,                

40-р віднести до земель запасу.   

2.Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища забезпечити виготовлення та видачу угоди про 

припинення договору оренди землі.   

3. Міненку Віктору Миколайовичу вжити заходів щодо державної 

реєстрації припинення права оренди земельної ділянки за кадастровим                        

№ 3510100000:28:227:0021 для внесення відомостей до Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно.  

4.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                                                                               А.РАЙКОВИЧ  
 

 

 
Ганна Єніна  32 29 74 



Доопрацьовано 12.06.19 

ПРОЕКТ №3045 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від    «___»_______2019  року                                            № _______ 
 

Про припинення Міненку В.М. 

права користування земельною 

ділянкою по вул. Олексія Єгорова, 40-р 

  

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 118, 121,122 , 

141 Земельного кодексу України, пункт 34 статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтями 31, 32 Закону України «Про 

оренду землі», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши звернення Міненка В.М.,         

Таран С.М.,  Міська рада міста Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Припинити Міненку Віктору Миколайовичу договір оренди землі            

від 06.07.2009 № 148 по вул. Олексія Єгорова, 40-р загальною                           

площею 0,0030 га, кадастровий № 3510100000:28:227:0021 для розміщення 

гаража у зв'язку із набуттям іншою особою права власності на нерухоме майно 

розташоване  на земельній ділянці. 

2.Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища забезпечити виготовлення та видачу угоди про 

припинення  договору оренди землі.   

3.Передати Таран Світлані Миколаївні  земельну ділянку по                 

вул. Олексія Єгорова 40-р загальною площею 0,0030 га, за кадастровим       

№ 3510100000:28:227:0021 для будівництва індивідуального гаража.  

4.Заявникам зареєструвати речове право відповідно до Закону України 

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

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                                                                               А.РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

Оксана Каратєєва 32 29 74 



Доопрацьовано 26.06.19 

ПРОЕКТ №3045 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від    «___»_______2019  року                                            № _______ 
 

Про припинення Міненку В.М. 

права користування земельною 

ділянкою по вул. Олексія Єгорова, 40-р 

  

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 118, 121,122 , 

141 Земельного кодексу України, пункт 34 статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтями 31, 32 Закону України «Про 

оренду землі», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши звернення Міненка В.М.,         

Таран С.М.,  Міська рада міста Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Припинити Міненку Віктору Миколайовичу договір оренди землі            

від 06.07.2009 № 148 по вул. Олексія Єгорова, 40-р загальною                           

площею 0,0030 га, кадастровий № 3510100000:28:227:0021 для розміщення 

гаража у зв'язку із набуттям іншою особою права власності на нерухоме майно 

розташоване  на земельній ділянці. 

2.Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища забезпечити виготовлення та видачу угоди про 

припинення  договору оренди землі.   

3.Передати у власність Таран Світлані Миколаївні земельну ділянку по                 

вул. Олексія Єгорова 40-р загальною площею 0,0030 га, за кадастровим                      

№ 3510100000:28:227:0021 для будівництва індивідуального гаража.  

4.Заявникам зареєструвати речове право відповідно до Закону України 

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

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 

О.Мосіна.  

 

 

Міський голова                                                                               А.РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

Оксана Каратєєва 32 29 74 


