
 

 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(двадцять п’ята сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

06  вересня  2017 року                                                                        № 349 

Про внесення змін в преамбулу та 

розділ «Реквізити сторін» договору 

оренди землі від 07.06.2013 № 136 

 

Розглянувши заяву гр.України Шуліки Ірини Вікторівни від 11.08.2017 

№ 287 стосовно внесення змін в договір оренди землі від 07.06.2013 № 136, 

ВИТЯГ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, керуючись ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 

1. Внести зміни в преамбулу договору оренди землі від 07.06.2013 № 136 

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 Шуліки Ірини Вікторівни, що діє на підставі 
                                                       (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, 
паспорту громадянина України серія і номер ЕА 552421, виданого 15.12.1998 року 
Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській області_________________ 
                                                найменування юридичної особи) 

з другого, уклали цей договір про нижченаведене: » 
 

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

07.06.2013 № 136 та викласти в такій редакції: 
 

«Реквізити сторін 

Орендодавець                                                    Орендар  
Власівська  селищна  рада            _               громадянка України Щуліка Ірина                    
      найменування юридичної                                              (прізвище, ім'я та по батькові 

в особі селищного голови             _                Вікторівна,__________________  
     особи, що діє на підставі                                                фізичної особи, паспортні дані     

Бабаченка Анатолія Герасимовича _           що діє на підставі паспорту  
діючого на підставі ст.42 Закону України          серія та номер ЕА 552421,  
          установчого документа (назва,                       виданий Світловодським МРВ УМВС                
                                                                                               (серія, номер, ким і коли виданий) 

України «Про місцеве самоврядування          в Кіровоградській області 15.12.1998 
в Україні»                                                                                                                  

ким і коли затверджений) 



 

 

                                                                                     
 

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 


