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У К Р А Ї Н А
ШПОЛЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ



Р І Ш Е Н Н Я
№21-6.16/VIІ
від 22.03.2017

Про припинення, шляхом розірвання, 
договору оренди землі, який зареєстровано 
31.07.2014 номер запису 6578139

 	Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву від гр. Матвієнка Станіслава Михайловича щодо розірвання договору оренди землі від 20.02.2014 №29, керуючись статтями 12, 38, 93, 141 Земельного кодексу України, пунктом 3 Перехідних та прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», статтею 32 Закону України «Про  оренду землі», враховуючи витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 06.08.2014 індексний номер 25205979, висновок постійної депутатської комісії з питань екології, охорони довкілля та регулювання земельних відносин від 06.03.2017,

сесія міської ради вирішила:

	Припинити шляхом розірвання договір оренди землі від 20.02.2014 № 29, який укладено між Шполянською міською радою та гр. Матвієнком  Станіславом Михайловичем та зареєстровано 31.07.2014 номер запису 6578139, на земельну ділянку (кадастровий номер 7125710100:01:002:0666) площею 0,0800 га, по категорії земель: землі житлової та громадської забудови, з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою вул. Шевченка,20-а, м. Шпола, Черкаська область.

Вилучити з користування гр. Матвієнка  Станіслава Михайловича земельну ділянку (кадастровий номер 7125710100:01:002:0666) площею 0,0800 га, по категорії земель: землі житлової та громадської забудови, з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою вул. Шевченка,20-а, м. Шпола, Черкаська область та зарахувати до земель запасу міста.
Громадянину Матвієнку С.М., в місячний термін після прийняття даного рішення, у разі відсутності заборгованості щодо сплати орендної плати,:
	укласти із Шполянською міською радою угоду щодо припинення договору оренди землі;

      3.2 звернутися до:
- органу (суб’єкту), який здійснює повноваження у сфері державної реєстрації прав для реєстрації припинення права оренди землі;
            - до Шполянського відділення Смілянської об’єднаної державної податкової інспекції державної фіскальної служби у Черкаській області для внесення змін до облікових документів; 
      3.3 підписати із Шполянською міською радою акт приймання - передачі земельної ділянки.
4. Уповноважити міського голову на підписання угоди щодо припинення договору оренди землі та акту прийому-передачі земельної ділянки.
	Відділу з питань земельних відносин міської ради внести відповідні зміни до земельно-облікових документів.

Рекомендувати Відділу Держгеокадастру у Шполянському районі Черкаській області внести відповідні зміни до земельно-облікових документів. 
Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ з питань земельних відносин Шполянської міської ради (Заєць С.П.) та на постійну депутатську комісію з питань екології, охорони довкілля та регулювання земельних відносин ( Богач М.П.) 



Міський голова                                                                                              С.Кравченко






























Підготувала:
Римлянська І.К.

