
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

 
13.09.2018 № 483 

 
Про внесення змін до договорів оренди землі укладених                                   
з товариством з обмеженою відповідальністю «ПРИМОРСЬКА 
ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ»  
 
 
 

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» 
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 06.03.2018 за №№ 116387953, 116427140, 116401746, 
116442291, 116436566, 116412846, 116352288, 116445915; від 07.03.2018 за      
№№ 116457384, 116495299, 116460637, 116486498, 116477241, 116467130;      
від 30.05.2018 за №№ 125781903, 125775588, 125768309, 125776468, 125774337, 
125769426, 125777037, 125773235, 125777565, 125781222, 1257701424;                     
від 03.08.2018 за №№ 133181156, 133189510, 133125750, 133130726, 133135922, 
133132705, 133198249; від 09.08.2018 за № 133851303), 
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 08.08.2018 № 27423953; від 02.08.2018 №№ 27340690, 27332164, 
27332596, 27331897, 27331275, 27339551, 27338495; від 29.05.2018                
№№ 26385416, 26386912, 26386401, 26385777, 26386303, 26385101, 26385940, 
26386247, 26385135, 26385847, 26387009; від 06.03.2018 №№ 25166176, 
25167455, 25168608, 25165351, 25169770, 25164916; від 05.03.2018                 
№№ 25163232, 25151222, 25158870, 25161902, 25162697, 25157514, 25160687, 
25155769, виклавши пункт 8 договорів оренди землі в такій редакції: 

«8. Договір укладено на 49 років. 
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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, які укладені з товариством з 

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

 
3. Доручити Приморській районній державній адміністрації Запорізької 

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

 
4. Рекомендувати товариству з обмеженою відповідальністю 

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


