
 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

21 травня 2021 року                                                                                                  № 887 –VІІІ 
 

Про розірвання договору оренди земельної ділянки,  

кадастровий номер 5122086300:02:002:0266,від 25.02.2021 р.  

для будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  

розташованої за адресою: вул. Поштова, 38, с.Стара Некрасівка. 
 

 Розглянувши заяву гр. Константинової Вікторії–Олександри Миколаївни,      

гр. Гаврилової Світлани Миколаївни про розірвання договору оренди земельної 

ділянки, кадастровий номер 5122086300:02:002:0266, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),розташованої 

за адресою: вул. Поштова, 38,с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області 

та керуючись ст.ст. 12,122, 141Земельного Кодексу України, ст.ст. 26, 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування», Законом України «Про оренду землі», Законом України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», урахувавши 

рішення постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, екології 

та перспективного планування, Саф’янівськасільська рада Ізмаїльського району Одеської 

області 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Розірвати достроково договір оренди земельної ділянки, кадастровий номер 

5122086300:02:002:0266, від 25.02.2021 р. (право оренди зареєстровано у Державному 

реєстрі речових прав 17.03.2021 р. Номер запису про інше речове право: 41125287), 

укладений із гр. Константиновою Вікторією–Олександрою Миколаївною, гр. 

Гавриловою Світланою Миколаївною, земельна ділянка площею 0,2004 га, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), розташована за адресою: вул. Поштова, 38,с. Стара Некрасівка 

Ізмаїльського району Одеської області. 

2. Припинити за гр. Константиновою Вікторією–Олександрою Миколаївною,                  

гр. Гавриловою Світланою Миколаївноюправо користування земельною ділянкою, 

кадастровий номер 5122086300:02:002:0266, площею 0,2004 га, розташовану за адресою: 

вул. Поштова, 38,с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області. 

3. Зобов’язати гр. Константинову Вікторію–Олександру Миколаївну, гр. 

Гаврилову Світлану Миколаївнуздійснити державну реєстрацію припинення права 

оренди земельної ділянки відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

4. Право оренди земельної ділянки вважається припиненим з моменту державної 

реєстрації припинення іншого речового права. 

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

з питань регулювання земельних відносин, екології та перспективного планування. 

Саф’янівський сільський голова                                                   Наталія ТОДОРОВА 


