
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

17.05.2017 № 226 
 
 
Про внесення змін до договору оренди земель водного фонду від 13.04.2007, 
зареєстрованому у ЗРФДПДЗК про що у Державному реєстрі земель вчинено 
запис від 16 травня 2007 року за № 040726000001, укладеного між 
Вільнянською районною державною адміністрацією та Приватною 
фірмою «Інтерком» (код ЄДРПОУ 24512785) 
 
 

Керуючись статтями 6, 13, 21 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 17, 79, 122, 141 Земельного кодексу України,  
статтею 31 Закону України «Про оренду землі», враховуючи заяву приватної 
фірми «Інтерком» від 10.03.2017 № 1003/1 про розірвання договору оренди 
земель водного фонду від 13.04.2007, розташованих на території Антонівської 
сільської ради Вільнянського району Запорізької області площею 14,2080 га, 
кадастровий номер 2321580500:03:001:0018: 

 
1. Замінити сторону орендодавця з Вільнянської районної державної 

адміністрації Запорізької області на Запорізьку обласну державну 
адміністрацію у договорі оренди земель водного фонду від 13.04.2007, 
зареєстрованому у ЗРФДПДЗК про що у Державному реєстрі земель вчинено 
запис від 16 травня 2007 року за № 040726000001, укладеному між 
Вільнянською районною державною адміністрацією та Приватною 
фірмою «Інтерком» (код ЄДРПОУ 24512785) на земельну ділянку загальною 
площею 14,2080 га, кадастровий номер 2321580500:03:001:0018. 
  
 2. Укласти додаткову угоду до договору оренди, зазначеному у пункті 1 
цього розпорядження, якою здійснити заміну сторони договору – 
орендодавця з Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької 
області на Запорізьку обласну державну адміністрацію. 
 
 3. Вільнянській районній державній адміністрації Запорізької області 
укласти з Приватною фірмою «Інтерком» та Запорізькою обласною 
державною адміністрацією додаткову угоду згідно з пунктом 2 цього 
розпорядження. 
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 4. Запропонувати приватній фірмі «Інтерком»: 
1) у двомісячний термін з дня видання цього розпорядження укласти 

додаткову угоду згідно з пунктом 2 цього розпорядження та зареєструвати її в 
установленому законодавством порядку; 

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


