УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ
31.03.2016 року

5 сесія 7 скликання

Про розірвання договору оренди
земельних ділянок з Чабанюк В.Т.
Розглянувши заяву Чабанюка Віктора Тимофійовича, жителя м.Немирів,
вулиця Івана Богуна,46, про припинення договору оренди земельних ділянок
загальною площею 0,1252 га, в тому числі: 0,10 га - призначеної для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (кадастровий номер - 0521210100:05:003:1227) та 0,0252 га – для
ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 0521210100:05:003:1228), що розташована в м.Іллінці по провулок Волонтерів,1
(попередня адреса ділянок - провулок Горького,1), у зв’язку з даруванням
частини будинку синові Чабанюку Євгенію Вікторовичу, розташованої на
даній земельній ділянці, 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 0521210100:05:003:1227) площею 0,10 га, яка розташована
в м.Іллінці по провулок Волонтерів,1, що призначена для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
укладений між Іллінецькою міською радою та Чабанюк Віктором
Тимофійовичем, жителем м.Немирів, вулиця Івана Богуна,46 від 08.06.2012
року, зареєстрований в відділі Держкомзему у Іллінецькому районі Вінницької
області 16.07.2012 року, реєстраційний номер 0521200040006973.
2. Розірвати за взаємною згодою сторін договір оренди земельної ділянки
(кадастровий номер 0521210100:05:003:1228) площею 0,0252 га, яка
розташована в м. Іллінці по провулку Волонтерів,1, що призначена для
ведення особистого селянського господарства укладений між Іллінецькою
міською радою та Чабанюк Віктором Тимофійовичем, від 08.06.2012 року,
зареєстрований в відділі Держкомзему у Іллінецькому районі Вінницької
області 16.07.2012 року, реєстраційний номер 0521200040006973.
3. Земельні ділянки, вказані в п. 1 та 2 даного рішення, перевести до земель
запасу міської ради з метою подальшого перерозподілу.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію міської
ради з питань сільськогосподарського виробництва, регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього середовища (голова комісії Болебрух
В.М.).
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