
ПРОЕКТ № 2815 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___»__________ 2019 року                           №  ______ 
 

Про внесення змін до рішення  

міської ради від 07.04.2017 № 958 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34                

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                    

статтею 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 12 Земельного 

кодексу України, Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради  

від 07.04.2017 № 958 «Про продаж Мурадову Е.М. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Євгена Тельнова, 11/31-а»,  

а саме: доповнити рішення пунктом наступного змісту:  

пункт 1 «Припинити договір оренди земельної ділянки від 21.11.2014 

№ 109 (державна реєстрація від 26.11.2014 року) укладений між 

Кіровоградською міською радою та Мурадовим Ельшаном Мурад огли  

на земельну ділянку загальною площею 0,0226 га (кадастровий  

№ 3510100000:32:274:0038) для розміщення кафе з літнім майданчиком, 

розташовану по вул. Євгена Тельнова, 11/31-а, з дня державної реєстрації 

Мурадовим Ельшаном Мурад огли права власності на земельну ділянку по 

вул. Євгена Тельнова, 11/31-а»; 

в пункті 5 слова та цифри «авансовий внесок в сумі 54 165 грн 18 коп. 

(п’ятдесят чотири тисячі сто шістдесят п’ять гривень 18 коп.)» замінити на 

слова та цифри «авансовий внесок в сумі 84 165 грн 18 коп. (вісімдесят 

чотири тисячі сто шістдесят п’ять гривень 18 коп.)» та друге речення цього 

пункту викласти в наступній редакції: «Залишок вартості земельної  

ділянки у сумі 87 890 грн 82 коп. (вісімдесят сім тисяч вісімсот  

дев’яносто гривень 82 коп.) має бути сплачений покупцем відповідно до 

умов договору купівлі-продажу земельної ділянки». 

Пункти 1, 2, 3, 4, 5, 6 вважати пунктами 2, 3, 4, 5, 6, 7 відповідно. 

 

 

Міський голова                                        А.РАЙКОВИЧ  

 

 
Дар’я Шевченко 22 09 49  
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