
Додаток 2.2 

до рішення ТГ м. Харків 

№ 2/16 від 31.05.2016 р. 
 

ДОГОВІР  

про вихід з договору територіальної громади міста Харків 

«_____» _______________________20___ р.       м. Харків 

 

Людина – житель міста Харків ______________________________________________________ 

___________________________________, дата народження «____»__________________ _______ р., 

яка приєдналася до Договору територіальної громади міста Харків, з однієї сторони (далі 

Сторона 1), та Уповноважений у справах територіальної громади міста Харків людина _______ 

_______________________________________________________, що діє на підставі Договору 

територіальної громади міста Харків від 15.11.2013 р. та Договору з Уповноваженим у справах 

територіальної громади м. Харків від 15.11.2013 р., з другої сторони (далі Сторона 2), уклали цей 

договір (далі – Договір) про наступне. 

 

1. Сторона 1 виходить з Договору територіальної громади міста Харків шляхом розірвання 

Договору приєднання № _______ до Договору територіальної громади міста Харків, 

підписаного «___» ___________________ 20___ р.  

Причина виходу з Договору територіальної громади м. Харків: ______________________ 

_____________________________________________________________________________. 

2. Сторона 2 підтверджує, що Сторона 1 не має обов’язків і незданих справ перед 

територіальною громадою м. Харків. 

3. Сторона 1 здає Стороні 2 усі посвідчення та інші документи, на яких є напис 

«Територіальна громада міста Харків», а також підпис і/або печатка Уповноваженого у 

справах територіальної громади м. Харків, інших уповноважених територіальної громади 

м. Харків. 

4.  Сторона 1 має право знову стати стороною Договору територіальної громади міста Харків 

шляхом підписання нового Договору приєднання до Договору територіальної громади 

міста Харків згідно процедури, яка буде дійсна на момент даної дії. 

5. Цей договір вступає у силу з моменту його підписання.  

6. Договір не має строкових обмежень свого існування, крім випадку підписання нового 

Договору приєднання до Договору територіальної громади м. Харків. 

7. Договір є невід’ємною частиною Договору територіальної громади міста Харків від 

15.11.2013 р.  

Договір складено у двох примірниках – по одному примірнику для кожної із сторін. Усі 

примірники мають однакову правову силу. 

 

Підписи сторін 

Сторона 1 Сторона 2 

 

 

_________ людина ______________________ 
    (підпис)                              (ініціали та прізвище) 

Уповноважений у справах територіальної 

громади м. Харків 

 _________ людина _______________________ 
    (підпис)              (МП)           (ініціали та прізвище) 

 


