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25 лютого 2021 року                                                                                               №360- VІІІ 

 

Про розірвання договору №33/20 оренди земельної ділянки  

від 02 липня 2020 року Першотравневському сільському  

споживчому товариству для будівництва та обслуговування  

будівель торгівлі, кадастровий номер 5122086300:02:001:0256 

за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район,  

село Стара Некрасівка, вул. Октябрьська, 66а. 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.ст. 12, 40, 141 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», 

розглянувши заяву голови правління Першотравневського сільського споживчого 

товариства Ратушненко Марії Василівни про необхідність розірвання договору №33/20 

оренди земельної ділянки від 02липня 2020р. площею 0,0201 га за адресою: Одеська 

область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, вул. Октябрьська, 66а, кадастровий 

номер 5122086300:02:001:0256, в зв’язку з продажем нежитлової будівлі (копія договору 

купівлі-продажу нежитлової будівлі НМН991881 від 16.12.2020р., зареєстровано в реєстрі 

за №1194 та НМН 991882 від 16.12.2020 р., зареєстровано в реєстрі за №1194, копія витягу 

з Державного реєстру речових прав на нерухому майно про реєстрацію права власності від 

16.12.2020 р., номер запису про право власності / довірчої власності: 39736695 та копія 

витягу з Державного реєстру речових прав на нерухому майно про реєстрацію права 

власності від 16.12.2020 р., номер запису про право власності / довірчої власності: 

39736869, Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району Одеської області, 

 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Розірвати договір №33/20 оренди земельної ділянки від 02 липня 2020р. для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площею 0,0201га, кадастровий 

номер 5122086300:02:001:0256 за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, 

село Стара Некрасівка,вул. Октябрьська, 66а,укладений між Саф’янівською 

сільською радою та Першотравневським сільським споживчим товариством. 

 

2. Укласти додаткову угоду про розірвання договору №33/20 оренди земельної 

ділянки від 02 липня 2020 р. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 

площею 0,0201 га, кадастровий номер 5122086300:02:001:0256 за адресою: Одеська 

область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, вул.Октябрьська, 66а, 

укладений між Саф’янівською сільською радою та Першотравневським сільським 

споживчим товариством. 



3. Зобов'язати Першотравневське сільське споживче товариство зареєструвати 

припинення права оренди земельної ділянки в органі державної реєстрації прав, 

згідно з чинним законодавством. 

 

4. Спеціалісту з земельних питань відділу земельних відносин та екології 

Саф’янівської сільської ради внести відповідні зміни в обліковій документації. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з питань регулювання земельних відносин, екології та перспективного планування. 

 

 

 

Саф’янівській сільський голова                                                          Наталія ТОДОРОВА 


