
 

 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(вісімнадцята позачергова сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

23  грудня  2016 року                                                                        № 249 

 

Про внесення змін в договір про 

встановлення особистого 

строкового сервітуту під 

тимчасовою спорудою для 

провадження підприємницької 

діяльності від 23.09.2013 № 21 

 

Розглянувши заяву гр.України Кириченка Ю.М. від 23.12.2016 № 396 

стосовно внесення змін в договір про встановлення особистого сервітуту від 

23.09.2013 № 21, ВИТЯГ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керуючись ст.26 

ЗаконуУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні», Власівська селищна 

рада  

ВИРІШУЄ: 

1. Внести зміни в преамбулу договору про встановлення особистого 

сервітуту від 23.09.2013 № 21 та викласти її в такій редакції : 

«Цей договір укладено між ВЛАСНИКОМ земельної ділянки 

Власівською селищною радою в особі селищного голови Бабаченка Анатолія 

Герасимовича, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", з одного боку, та в особі  громадянина України  Кириченка Юрія 

Миколайовича   , що діє на підставі паспорту громадянина України ЕА 232200, 

виданого Світловодським МРВ УМВС в Кіровоградської області  15 січня  1997 

року в інтересах якого встановлюється земельний сервітут (далі СЕРВІТУАРІЙ), 

з другого боку про наступне:» 

2. Частину 3 підпункту 1.1. пункту 1 Предмет договору викласти в 

такій редакції: 

« - адреса: - вул.Молодіжна, в районі будинку № 2, смт Власівка 

м.Світловодськ Кіровоградської області, 25552, в інтересах СЕРВІТУАРІЯ  

громадянина України  Кириченка Юрія Миколайовича згідно плану меж 

земельного сервітуту, додаток до Договору, який є невід’ємною частиною 

цього договору.» 

 

 



 

 

3. Частину першу в розділу «Юридичні адреси та реквізити сторін» 

викласти в такій редакції 
 

            «   ВЛАСНИК                                                                       СЕРВІТУАРІЙ 
 

__Власівська  селищна  рада________       громадянин України Кириченко Юрій Миколайович, 
           найменування юридичної                                              (прізвище, ім'я та по батькові 

 в особі селищного голови__________          що діє на підставі паспорту серія та номер_____  
          особи, що діє на підставі                                                фізичної особи, паспортні дані     

Бабаченка Анатолія Герасивмовича_         ЕА 232200, виданого Світловодським МРВ УМВС 
     установчого документа (назва,                                                (серія, номер, ким і коли  

_діючого на підставі ст.12 Закону___        України_в_Кіровоградській області______                  
         ким і коли затверджений),                                                              виданий) 

України «Про місцеве самоврядування        _від 15 січня 1997 року______________________                                                                                                                                                                  
              відомості про державну                                                

_в Україні»______________________           __________________________________________» 
                реєстрацію та банківські                                  
                                                               

 

4. 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 


