УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
№

/

Про роз^вання З ’ публічним акціонерним товариством «Запорізький
металургііший комбінат «Запоріжсталь» договору оренди земельної ділянки
площею 0,3108 га
Керуючись ст.ст. 6, 13, 21 Закону України «Про районні державні
адміністрації», ст.ст. 17, 93 Земельного кодексу України, ст.ст. 651, 653, 654
Цивільного Кодексу України, ст. 31 Закону України «Про оренду землі»,
розглянувши клопотання начальника юридичного управління Бойчука Р.В. від
23.02.2017, уповноваженого за довіреністю від 31.08.2015, посвідченою
Морозовою В.М., приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального
округу, зареєстрованої в реєстрі за № 1907, про розірвання договору оренди
земельної ділянки площею 0,3108 га, укладеного з Запорізькою районною
державною адміністрацією Запорізької області 06.04.2005, посвідченого
Карташовою Т.М., приватним нотаріусом Запорізького районного нотаріального
округу Запорізької області, зареєстрованого в реєстрі від 06.04.2005 за № 1302,
засвідченого в Розумівській сільській раді Запорізького району Запорізької
області, та зареєстрованого у Запорізькій регіональній філії ДП «Центр
державного земельного кадастру» при державному комітеті України із
земельних ресурсів, про що у книзі записів державної реєстрації договорів
оренди вчинений запис від 15.04.2005 за № 040526000002:

1.
Розірвати договір оренди земельної ділянки площею 0,3108 г
(кадастровий № 2322188400:04:002:0623), розташованої на території
Розумівської сільської ради Запорізького району Запорізької області за межами
населених пунктів, укладеного 06.04.2005 між Запорізькою районною
державною адміністрацією Запорізької області та публічним акціонерним
товариством «Запорізький
металургійний
комбінат
«Запоріжсталь»,
посвідченого, Карташовою Т.М., приватним нотаріусом Запорізького районного
нотаріального округу Запорізької області, зареєстрованого в реєстрі від
06.04.2005 за № 1302, засвідченого в Розумівській сільській раді Запорізького
району Запорізької області, та зареєстрованого у Запорізькій регіональній філії
ДП «Центр державного земельного кадастру» при державному комітеті України

13 земельних ресурсів, про що у КНИЗІ записів державної реєстрації договорі
оренди вчинений запис від 15.04.2005 за№ 040526000002.

2. Рекомендувати ПАТ «Запорізький металургійний комбіна:
«Запоріжсталь» вжити заходів щодо укладення договору про розірванш
договору оренди земельної ділянки та зареєструвати його у відповідності ;
чинним законодавством.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за першим
заступником голови райдержадміністрації С.І.Чудесновою.

Голова райдержадміністрації

А.Г. Васюк

