
 
   

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 
 

14.01.2019                  м. Запоріжжя                                  № 16 
 
 
Про внесення змін до договорів оренди землі, укладених з                                
ТОВ «ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ-2» 
 
 
 
 

Керуючись статтями 6, 13, 21 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 17, 76, 93, 122, 124, 125 Земельного кодексу України, 
враховуючи клопотання ТОВ «ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ-2» 
про внесення змін до договорів оренди землі в частині строку дії договорів та 
укладення відповідних додаткових угод до договорів оренди землі, які 
перебувають в оренді заявника (витяги з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про реєстрацію 
іншого речового права від 31.05.2018 за №№ 26421084, 26413737, 26421274, 
26417725, 26416799, 26416177, 26414130, 26418264, 26417164, 26418220, 
26415537, 26414898, 26415906, 26416831, 26413455, 26412233, 26416180, 
26414924, 26415680, 26415800, 26418379, 26423014, 26413052, 26414243, 
26414785, 26425963, 26423561, 26425674, 26415037, 26416283; від 06.07.2018             
за №№ 26947470, 26946260, 26945133, 26946697, 26943232; від 19.09.2018 за 
№№ 28008370, 28003842, 28006493, 28006611; від 14.11.2018 за № 28924799, 
ЗОБОВ`ЯЗУЮ:  

 
1. Внести зміни до договорів оренди землі в частині зміни строку дії 

договорів, зареєстрованих в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно від 31.05.2018 за №№ 26421084, 26413737, 26421274, 26417725, 
26416799, 26416177, 26414130, 26418264, 26417164, 26418220, 26415537, 
26414898, 26415906, 26416831, 26413455, 26412233, 26416180, 26414924, 
26415680, 26415800, 26418379, 26423014, 26413052, 26414243, 26414785, 
26425963, 26423561, 26425674, 26415037, 26416283; від 06.07.2018 за №№ 
26947470, 26946260, 26945133, 26946697, 26943232; від 19.09.2018 за №№ 
28008370, 28003842, 28006493, 28006611; від 14.11.2018 за № 28924799, 
виклавши пункт 8 договорів оренди землі в такій редакції: 



 
 

2

«8. Договір укладено на 49 років. 
Після закінчення строку дії договору орендар має переважне право 

поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 
60 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця 
про намір продовжити його дію». 

 
2. Внести зміни до договорів оренди землі, укладених з товариством з 

обмеженою відповідальністю «ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ-2», 
зазначені в пункті 1 цього розпорядження, шляхом укладання додаткових угод 
до договорів оренди землі згідно з пунктом 1 цього розпорядження. 

 
3. Доручити Приазовській районній державній адміністрації Запорізької 

області від імені Запорізької обласної державної адміністрації укласти з 
товариством з обмеженою відповідальністю «ПРИМОРСЬКА 
ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ-2» додаткові угоди до договорів оренди землі 
згідно з пунктами 1 та 2 цього розпорядження. 

 
4. Рекомендувати товариству з обмеженою відповідальністю 

«ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ-2» укласти додаткові угоди до 
договорів оренди землі та зареєструвати їх у встановленому законодавством 
порядку. 
 
 
 
Голова                                                                                         К. БРИЛЬ 
 
 
 
 


