
(Пропозиція ДК підготувати рішення про відмову)           ПРОЕКТ № 685 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «____» __________ 2017 року  
 

Про припинення Філіп’євій М. С.  

права користування земельними  

ділянками по вул. Євгена Тельнова, 2-г 
 

Керуючись статтями 144 Конституції України, статтями 12, 122 

Земельного кодексу України статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 4, 31, 32 Закону України «Про оренду 

землі», розглянувши звернення Філіп’євої М. С., Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Припинити за згодою сторін договір оренди землі від 12.12.2012  

№ 97 (державна реєстрація від 10.12.2013 № 8848055) укладений між 

Кіровоградською міською радою та Філіп’євою М. С. на земельну ділянку 

загальною площею 0,0098 га кадастровий номер 3510100000:33:305:0112 

розташовану по вул. Євгена Тельнова, 2-г для розміщення магазину. 

 Земельну ділянку загальною площею 0,0098 га по вул. Євгена 

Тельнова, 2-г віднести до земель запасу. 

 2. Припинити за згодою сторін договір оренди землі від 04.07.2012  

№ 450 (державна реєстрація від 15.11.2012 № 351010004001269) укладений 

між Кіровоградською міською радою та ФОП Філіп`євою М.С. на земельну 

ділянку загальною площею 0,0063 га (62,73 кв. м) кадастровий  

номер 3510100000:33:305:0123 розташовану по вул. Євгена Тельнова, 2-г для 

розміщення магазину. 

Земельну ділянку площею 0,0063 га (62,73 кв. м) по вул. Євгена 

Тельнова, 2-г віднести до земель запасу. 

3. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища забезпечити виготовлення та видачу угод про 

розірвання договорів оренди землі.  

 4. Філіп’євій М. С. за актом приймання-передачі передати 

Кіровоградській міській раді 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 Грабенка О.В. 

 

Міський голова А. Райкович 
 
Пидорич 22 09 49 


