
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

 
26.07.2018 № 394 

 
Про встановлення приватному підприємству «БАРТ-БУДСЕРВІС» розміру 
орендної плати за земельну ділянку та 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, 
статтею 21 Закону України «Про оренду землі», підпунктом 288.5 статті 288 
Податкового кодексу України, враховуючи клопотання приватного 
підприємства «БАРТ-БУДСЕРВІС» про визначення нової орендної плати згідно 
з проведеною нормативно грошовою оцінкою земельних ділянок, які 
перебувають в оренді заявника (витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 11.04.2018               
№ 120220561), враховуючи витяг з технічної документації про нормативну 
грошову оцінку земельної ділянки від 24.07.2018 № 49/204-18, з метою 
встановлення розміру орендної плати та укладення додаткових угод до 
договору оренди землі, 
ЗОБОВ`ЯЗУЮ:  

 
1. Встановити приватному підприємству «БАРТ-БУДСЕРВІС» орендну 

плату за земельну ділянку, кадастровий номер 2325555100:03:002:0001, площею 
74,3773 га, яка розташована на території Чернігівської селищної ради 
Чернігівського району Запорізької області, за межами населеного пункту, землі 
промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення державної власності, яка надана в оренду для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об`єктів 
енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, в розмірі 3 % від її 
нормативно - грошової оцінки. 

 
2. Внести зміни до договору оренди землі, укладеного з приватним 

підприємством «БАРТ-БУДСЕРВІС», на земельну ділянку державної власності, 



 
 

2

зазначену в пункті 1 цього розпорядження, шляхом укладання додаткової угоди 
до такого договору оренди землі згідно з пунктом 1 цього розпорядження. 

 
3. Доручити Чернігівській районній державній адміністрації Запорізької 

області від імені Запорізької обласної державної адміністрації укласти з 
приватним підприємством «БАРТ-БУДСЕРВІС» додаткову угоду до договору 
оренди землі згідно з пунктами 1 та 2 цього розпорядження. 

 
4. Запропонувати приватному підприємству «БАРТ-БУДСЕРВІС»  

укласти додаткову угоду до договору оренди землі та зареєструвати її у 
встановленому законодавством порядку. 
 
 
 
Голова                                                                                        К. БРИЛЬ 
 
 
 
 


