
 
   

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 
 

14.01.2019                  м. Запоріжжя                                  № 17 
 
 
Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Юрокейп 
Юкрейн І» на розроблення робочого проекту землеустрою щодо 
рекультивації земельних ділянок, ґрунтовий покрив яких буде порушено 
при проведенні будівельних робіт 
 
 

Керуючись статтями 6, 13, 21 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 17, 65, 93, 122, 166, 186 Земельного кодексу України, 
статтями 20, 22, 25, 54 Закону України «Про землеустрій», статтями 25, 52 
Закону України «Про охорону земель», розглянувши клопотання товариства з 
обмеженою відповідальністю «Юрокейп Юкрейн І» про розроблення робочого 
проекту землеустрою щодо рекультивації земельних ділянок, ґрунтовий покрив 
яких буде порушено при проведенні будівельних робіт, орієнтовною площею 
3,5514 га, розташованих за межами населених пунктів на території Гірсівської 
сільської об`єднаної територіальної громади та Олександрівської сільської 
об`єднаної територіальної громади Приазовського району Запорізької області, 
що перебувають в оренді підприємства, враховуючи договори оренди землі, що 
зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
26.10.2018 за №№ 28694864, 28695387, 28697582 та 07.12.2018 за № 29389302, 
ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 

 
1. Надати товариству з обмеженою відповідальністю                    

«Юрокейп Юкрейн І» дозвіл на розроблення робочого проекту землеустрою 
щодо рекультивації земельних ділянок, ґрунтовий покрив яких буде порушено 
при проведенні будівельних робіт, орієнтовною площею 3,5514 га на землях 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення державної власності, розташованих за межами населених пунктів 
на території Гірсівської сільської об`єднаної територіальної громади та 
Олександрівської сільської об`єднаної територіальної громади Приазовського 
району Запорізької області, у тому числі на земельних ділянках, наданих:  

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій: 

кадастровий номер 2324582700:03:003:0167, площею 0,7612 га; 



 2
кадастровий номер 2324582700:03:002:0189, площею 0,8028 га; 
кадастровий номер 2324583000:02:004:0067, площею 0,6839 га; 
кадастровий номер 2324580300:01:001:0109, площею 1,3035 га. 
 
2. Запропонувати товариству з обмеженою відповідальністю «Юрокейп 

Юкрейн І» забезпечити розробку та погодження робочого проекту землеустрою 
щодо рекультивації земельних ділянок, зазначених у пункті 1 цього 
розпорядження, відповідно до статті 186 Земельного кодексу України. 
 
 
 
 
 
 
Голова                                                                                         К. БРИЛЬ 
 
 


