
ПРОЕКТ 

 
ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодська  Кіровоградської області 

 
(___________________сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

від _____________2016 року                                                       № 

 

Про внесення змін в преамбулу 

та розділ «Реквізити сторін» 

договору оренди землі від 

01.02.2009 № 91/041038300006 

 

Розглянувши заяву гр.України Дяченко Л.В. від 19.12.2016 №   стосовно 

внесення змін в договір оренди землі від 01.02.2009 № 91/041038300006, 

ВИТЯГ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 

підприємців та громадських формувань, Свідоцтва про зміну імені від 

28.05.2015 Серія I-OЛ № 004042, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Власівська селищна рада  

ВИРІШУЄ: 

1. Внести зміни в преамбулу договору оренди землі від 01.02.2009 

№ 91/041038300006 та викласти її в такій редакції: 

«Орендодавець (уповноважена ним особа) Власівська селищна рада в 

особі  селищного  голови  Бабаченка  Анатолія  Герасимовича,  який діє на 

підставі ст.42 Закону України  "Про  місцеве  самоврядування  в  Україні"   
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи) 

з одного боку, та орендар  в  особі  громадянки  України  Дяченко  Людмили___ 
                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, 

Володимирівни, що діє на підставі паспорту громадянина України ЕА 387464,  
найменування юридичної особи) 

виданого 03.07.2015 Світловодським РС УМВС України в Кіровоградській 

області з другого, уклали цей договір про нижченаведене: …». 

 

2. Внести зміни в розділ «Реквізити сторін» договору оренди землі від 

01.02.2009 № 91/041038300006 та викласти його в такій редакції: 

 

«Реквізити сторін: 

 

 

 



ПРОЕКТ 

Орендодавець                                                             Орендар  

 

__Власівська  селищна  рада________         громадянка України Дяченко___      
    найменування юридичної                                           (прізвище, ім'я та по батькові 

 в особі селищного голови__________         Людмила Володимирівна, що діє_ 
     особи, що діє на підставі                                             фізичної особи, паспортні дані     

Бабаченка Анатолія Герасимовича   _        паспорту ЕА 387464, виданий_              
       установчого документа (назва,                                 (серія, номер, ким і коли  

_діючого на підставі ст.42 Закону___        Світловодським РС УМВС України    
            ким і коли затверджений),                                                         виданий) 

України «Про місцеве самоврядування       _в Кіровоградській області_______    
відомості про державну                                                

_в Україні» _____________________           _від 03.07.2015 року_____________ 
             реєстрацію та банківські            

_________________________________                     ______________________________ 

                   реквізити)                                                 

                                                           

Місце проживання фізичної особи,            Місце проживання фізичної особи,  

місцезнаходження юридичної особи          місцезнаходження юридичної особи  

 27552, Кіровоградська область___            _27552, Кіровоградська обл.______ 

            (індекс, область,                                                           (індекс, область,  

_смт.Власівка_ м.Світловодськ___            смт.Власівка, м.Світловодська,_ 

           район, місто, село, вулиця,                                      район, місто, село, вулиця, 

  вулПершотравнева, 59, ______                  вул. Героїв Дніпра,38___________ 
          номер будинку та квартири)                                    номер будинку та квартири)  

               

Ідентифікаційний номер __________        Ідентифікаційний номер _2064018722 
                                            (фізичної особи)                                                     (фізичної особи)       

Ідентифікаційний код 23231432_____       Ідентифікаційний код ____________» 
                                         (юридичної особи)                                                   (юридичної особи)  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з врегулювання архітектурно-земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища (голова комісії депутат Кіндра О.А.). 

 

 

Селищний голова                                                                       А.Бабаченко 


