
 

 

 

                                                                     УКРАЇНА 

                                                      ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                             САФ’ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

                                                     ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  

                                                           ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                   РІШЕННЯ 

  

«22» січня 2021                                                                                                                № 28 

 

Про розірвання договору оренди  

земельної ділянки від 25.09.2020 року № 36/20 гр.  

Северіної Світлани Семенівни для  

будівництва і обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  

кадастровий номер № 5122086300:02:002:0252, 

за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район,  

село Стара Некрасівка, вулиця Дунайська, 15 
 

Відповідно до статті  33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

статей 12, 40, 141 Земельного Кодексу України, Закону України «Про державний земельний 

кадастр» та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень», розглянувши заяву громадянки Северіної Світлани Семенівни про необхідність 

розірвання договору оренди земельної ділянки від 25.09.2020 р. №36/20 площею 0,2500га за 

адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, вулиця Дунайська, 15, 

кадастровий номер 5122086300:02:002:0252, в зв’язку з даруванням житлового будинку 

(договір дарування НМН 217611 від 11.11. 2020р., зареєстрованого в реєстрі за № 2944), 

урахувавши  рішення постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних 

відносин, екології та перспективного планування, виконавчий комітет Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

ВИРІШИВ: 

1.Рекомендувати сесії сільської ради розірвати договору оренди земельної ділянки від 

25.09.2020 р. №36/20 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500гакадастровий 

номер 5122086300:02:002:0252за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, село 

Стара Некрасівка, вулиця Дунайська, 15,укладений між Старонекрасівською сільською 

радою та громадянкою Северіною Світланою Семенівною. 

2.Заключитидодаткову угоду про розірвання договору оренди земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

кадастровий №5122086300:02:002:0252, що розташована за адресою: Одеська область, 

Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, вулиця Дунайська, 15, укладений між 

Старонекрасівською сільською радою та громадянкою Северіною Світланою 

Семенівною. 

3.Зобов’язати громадянку Северіну Світлану Семенівну зареєструвати припинення 

права оренди земельної ділянки в органі державної реєстрації прав, згідно з чинним 

законодавством.  



4.Спеціалісту з земельних питань сільської ради внести відповідні зміни до облікових 

документів. 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

Саф’янівської сільської ради Суддю Вячеслава Михайловича. 

 

 

Саф’янівський сільський голова                                                        Наталія ТОДОРОВА 


