
 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

30 червня 2021 року                                                                                                     № 914 - VІІІ 

 

Про затвердження додаткових угод  

про дострокове припинення дії договорів  

оренди нерухомого майна шляхом їх розірвання 

за згодою сторін 

 

 Відповідно до положень ч.1 ст. 651 Цивільного кодексу України та ч.2 ст. 24 Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна», розглянувши письмові заяви № 

113-30/1066 від 04.03.2021 року, від заступника начальника філії Одеського обласного 

управління АТ «Ощадбанк» про розірвання договору № б/н від 20.05.2021 року з 27.03.2021 

року та № 18 від 01.04.2021 року з 03.04 2021 року  керуючись ст. 53, 54, 541 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Саф’янівська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити додаткову угоду про розірвання Договору оренди нерухомого майна № 

б/н від 20.05.2021 року Озерненською сільською радо, яка в результаті реорганізації 

іменується надалі як: Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району Одеської області та 

Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» , загальною площею 14,8  кв. 

м. шляхом його розірвання за згодою сторін, щодо оренди нежитлового приміщення, 

розташованого в нежитловому приміщенні: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Озерне,  

вул. Івана Баліки, 62а. 

2. Затвердити додаткову угоду про розірвання Договору оренди нерухомого майна № 

18 від 01.04.2020 року Кислицькою сільською радою, яка в результаті реорганізації іменується 

надалі як: Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району Одеської області та Акціонерним 

товариством «Державний ощадний банк України» , загальною площею 22,00   кв. м. шляхом 

його розірвання за згодою сторін, щодо оренди нежитлового приміщення, розташованого в 

нежитловому приміщенні: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Кислиця,  вул. Вишнева, 

76/1. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні депутатські комісії 

Саф’янівської сільської ради з питань фінансів, бюджету, соціально – економічного та 

інвестиційного розвитку громади; з питань інфраструктури, доріг та транспорту, житлово – 

комунального господарства та управління комунальною власністю; з питань охорони 

здоров’я, освіти, культури, спорту, молоді та соціального захисту населення. 

 

 

Саф’янівський сільський голова                             Наталія ТОДОРОВА 

 


