УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області
22700 м.Іллінці, вул.Леніна,19
тел.2-35-38

Р І Ш Е Н Н Я
06.10.2015 року
46 сесія 6 скликання
Про розірвання договорів оренди
землі з гр. Андрієнко Н.Ф.
Розглянувши заяву гр. Андрієнко Ніни Феодосіївни, жительки м.
Іллінці вул. Морозівська, 137 про припинення договору оренди земельних
ділянок загальною площею 0,36 га, призначених для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд та
ведення особистого селянського господарства, що розташовані в с. Неменка
по вул. Леніна, 36, у зв’язку з відчуженням шляхом дарування житлового
будинку Федорчук Олені Андріївні, керуючись ст. ст. 12, 141 Земельного
Кодексу України, ст. 31, 32 Закону України «Про оренду землі», п. 34 ч.1
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В и р і ш и л а:
1. Розірвати за взаємною згодою сторін договір оренди земельної ділянки
кадастровий номер 0521210100:07:001:0187 площею 0,25 га, яка розташована
в с. Неменка по вул. Леніна, 36 що призначена для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд
укладений між Іллінецькою міською радою та гр. Андрієнко Н.Ф, жителькою
м. Іллінці, вул. Морозівська, 137 20.01.2015 року, зареєстрований в
реєстраційній службі Іллінецького районного управління юстиції 19.06.2015
року, номер запису про інше речове право -10179400 та договір оренди
земельної ділянки кадастровий номер – 0521210100:07:001:0188 площею 0,11
га з цільовим призначенням – для ведення особистого селянського
господарства, що знаходиться за тією ж адресою та який укладено з міською
радою теж 20.01.2015 року та зареєстрований в Державному реєстрі речових
прав на нерухоме майно 19.06.2015 року, номер запису про інше речове право
-10180181.
2. Укласти додаткові угоди про розірвання вищевказаних договорів оренди
землі між міською радою та Андрієнко Н.Ф та провести реєстрацію
припинення права оренди в реєстраційній службі Іллінецького районного
управління юстиції.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію міської ради
з питань сільськогосподарського виробництва, регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища (голова комісії
Шапшай Л.О.).

Міський голова

С. Яременко

