
 
УКРАЇНА 

УКРАЇНА 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 06 вересня 2018 року       № 1830 

 

Про припинення Меланченку П.Г.  

права користування земельними  

ділянками по вул. Яновського, 81 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 Закону 

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

України «Про оренду землі», Законом України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши звернення 

Меланченка П.Г., Корневої Т.Г., Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Розірвати за згодою сторін договір оренди земельної ділянки                           

від 20.08.2014 № 89 (номер запису про інше речове право від 24.09.2014                             

№ 7123901) укладений між Кіровоградською міською радою та Меланченком 

Павлом Григоровичем на земельну ділянку по вул. Яновського, 81 (кадастровий 

номер 3510100000:46:362:0083) загальною площею 0,0512 га для ведення 

садівництва.  

Земельну ділянку загальною площею 0,0512 га по вул. Яновського, 81  

віднести до земель запасу, не наданих у власність або користування.  

2. Меланченку Павлу Григоровичу за актом приймання-передачі передати 

Міській раді міста Кропивницького земельну ділянку у стані не гіршому 

порівняно з тим, у якому ділянка була надана в оренду. 

3. Розірвати за згодою сторін договір оренди земельної ділянки                         

від 28.08.2014 № 94 (номер запису про інше речове право від 30.09.14                             

№ 7169067), укладений між Кіровоградською міською радою та Меланченком 

Павлом Григоровичем на земельну ділянку по вул. Яновського, 81 (кадастровий 

номер 3510100000:46:362:0082) загальною площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).  



2 

Земельну ділянку загальною площею 0,1000 га по вул. Яновського, 81  

віднести до земель запасу, не наданих у власність або користування.  

4. Меланченку Павлу Григоровичу за актом приймання-передачі передати 

Міській раді міста Кропивницького земельну ділянку у стані не гіршому 

порівняно з тим, у якому ділянка була надана в оренду. 

5. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища забезпечити виготовлення та видачу угод про 

розірвання договорів оренди земельних ділянок. 

 6.  Передати Корневій Тетяні Григорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:362:0082) по вул. Яновського, 81 загальною 

площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

7. Передати Корневій Тетяні Григорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:362:0083) по вул. Яновського, 81 загальною 

площею 0,0512 га (у тому числі по угіддях: 0,0512 га – багаторічні насадження) 

для ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення.   

8. Корневій Тетяні Григорівні зареєструвати право на земельні ділянки, 

передані у власність, згідно з чинним законодавством України. 

9. 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     


