
 
   

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 
 

19.03.2019                  м. Запоріжжя                                  № 136 
 
Про внесення змін до договору  
оренди землі 
 
 
 
 

Керуючись статтями 6, 13 , 21 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 17, 76, 93, 122, 124, 125 Земельного кодексу України, 
розглянувши клопотання ТОВ «БАРТ-БУДСЕРВІС» про внесення змін до 
договору оренди землі зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно від 04.04.2018 №25624519, враховуючи розпорядження голови 
Запорізької обласної державної адміністрації від 11.03.2019 № 122 «Про 
погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки державної власності площею 74,3773 га, яка перебуває в оренді 
товариства з обмеженою відповідальністю «БАРТ-БУДСЕРВІС», реєстрацію 
земельних ділянок у Державному земельному кадастрі (витяги про земельні 
ділянки від 12.03.2019 НВ-2305563752019 та НВ-2305563742019), реєстрацію 
права державної власності на земельні ділянки (витяги з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 15.03.2019 
№№ 159666276 та 159659548),  
ЗОБОВ`ЯЗУЮ:  

 
1. Внести зміни до договору оренди землі № 1/57-18-ДО, зареєстрованого 

в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 04.04.2018 за                       
№ 25624519, залишивши в оренді товариства з обмеженою відповідальністю 
«БАРТ-БУДСЕРВІС» такі земельні ділянки: 

земельну ділянку площею 37,3773 га (кадастровий номер 
2325555100:03:002:0004) – для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об`єктів енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій, яка розташована за межами населених пунктів на 
території Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької 
області; 



 
 

2

земельну ділянку площею 37,0000 га (кадастровий номер 
2325555100:03:002:0003) – для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об`єктів енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій, яка розташована за межами населених пунктів на 
території Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької 
області. 

 
2. Доручити Чернігівській районній державній адміністрації укласти від 

імені Запорізької обласної державної адміністрації додаткову угоду про 
внесення змін до договору оренди землі № 1/57-18-ДО, зареєстрованого в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 04.04.2018 за                       
№ 25624519, згідно з пунктом 1 цього розпорядження. 
 

3. Рекомендувати товариству з обмеженою відповідальністю «БАРТ-
БУДСЕРВІС» укласти додаткову угоду до договору оренди землі та 
зареєструвати її у встановленому законодавством порядку. 
 
 
 
Голова                                                                                            К. БРИЛЬ 
 
 
 
 


