МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 06 жовтня 2020 року

№ 3556

Про передачу Константіновій Л.Б.
безоплатно у власність земельної ділянки
по вул. Преображенській (біля будинку № 6)
Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 81, 118, 121,
122, 141 Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 31 Закону України «Про
оренду землі», законами України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень», «Про Державний земельний кадастр»
розглянувши заяву Константінової Л.Б., Міська рада міста Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
1. Розірвати за згодою сторін договір оренди земельної ділянки від
23.07.2013 № 34 (державна реєстрація від 18.12.2013, номер запису про інше
речове право: 3931213) загальною площею 0,0030 га (кадастровий
№ 3510100000:29:272:0062) по вул. Преображенській (біля будинку № 6) для
будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель житлової та громадської
забудови, укладений з Константіновим Борисом Прокоповичем, 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 розірвання договору
оренди землі.
3. Константінову Борису Прокоповичу передати по акту прийманняпередачі Міській раді міста Кропивницького земельну ділянку у стані не
гіршому порівняно з тим, у якому ділянка була надана в оренду.
4. Передати Константіновій Лілії Борисівні безоплатно у власність
земельну
ділянку
загальною
площею
0,0030
га
(кадастровий
№ 3510100000:29:272:0062) по вул. Преображенській (біля будинку № 6)
для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель житлової та
громадської забудови.
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5. Константіновій Лілії Борисівні зареєструвати право на земельну ділянку,
передану у власність, згідно з чинним законодавством України.
6. Контроль за виконанням цього 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

Марія Матушек 35 83 55

Андрій РАЙКОВИЧ

