
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
28.09.2016 № 574 

 
Про внесення змін до договору оренди землі, яка перебуває в оренді товариства 
з обмеженою відповідальністю «Дніпротур-Хортиця» 
 
 

Керуючись статтями 6, 13, 21 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 17, 50, 93, 122 Земельного кодексу України, статтями 
271, 288 Податкового кодексу України, статтями 21, 30 Закону України «Про 
оренду землі», статтями 13, 18 Закону України «Про оцінку земель», 
розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю 
«Дніпротур-Хортиця» про внесення змін до договору оренди земельної ділянки, 
розташованої в межах населеного пункту за адресою: м. Запоріжжя, на              
о. Хортиця, вул. Заповідна, 17, вул. Заповідна, 19, наданої в оренду для 
розташування бази відпочинку, враховуючи договір оренди землі, 
зареєстрований 16 жовтня 2013 року за № 3222419, реєстрацію права оренди 
земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
(витяг про реєстрацію іншого речового права від 16.10.2015 № 45769209), витяг 
з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
від 11.03.2016 № 2203/86-16: 

 
1. Внести зміни до договору оренди землі, укладеного з товариством з 

обмеженою відповідальністю «Дніпротур-Хортиця», зареєстрованого                   
16 жовтня 2013 року за № 3222419, на земельну ділянку площею 3,8462 га 
(кадастровий номер 2310100000:05:019:0121) землі рекреаційного призначення 
державної власності, яка розташована в межах населеного пункту за адресою: 
м. Запоріжжя, на о. Хортиця, вул. Заповідна, 17, вул. Заповідна, 19, надану в 
оренду для розташування бази відпочинку, шляхом укладання додаткової угоди 
до договору оренди землі щодо розміру орендної плати за земельну ділянку, 
встановивши його на рівні 3 відсотків від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 
 

2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Дніпротур-Хортиця»: 



 2
1) укласти із Запорізькою обласною державною адміністрацією додаткову 

угоду до договору оренди землі згідно з пунктом 1 цього розпорядження та 
внести відомості про внесення змін до договору оренди землі до Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно; 

2) виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 
Земельного кодексу України. 
 
 
 
 
Голова обласної 
державної адміністрації                                                            К.І. Бриль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


