
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

 
15.03.2017 № 109 

 
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, загальною орієнтовною 
площею 25,23 га, розташованих за межами населених пунктів на території 
Гірсівської сільської територіальної громади Приазовського району Запорізької 
області, що перебувають в оренді підприємства, враховуючи договори оренди 
землі, зареєстровані 14.06.2011 за №№ 252450004000378, 252450004000383, 
252450004000387, 252450004000388, 252450004000396, 252450004000397, 
252450004000398, реєстрацію права оренди в Державному реєстрі речових прав 
на нерухоме майно (09.07.2013 за № 1568599; 22.02.2016 за №№ 13433457, 
13433457, 13432684, 17643291, 17651160, 17651392, 17644294, 14882036, 
17651107, 17651257, 17645183; 03.03.2016 за №№ 13612065, 13610613, 
13592728, 13613207, 13610964; 17.02.2016 за № 13388738; 29.04.2016 за                     
№ 14442334; 23.11.2016 за № 17651112: 

 
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 25,23 га на землях 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення державної власності, розташованих за межами населених пунктів 
на території Гірсівської сільської територіального громади Приазовського 
району Запорізької області загальною площею 36,613 га, в тому числі на 
земельних ділянках, наданих: 



1) для розміщення трансформаторної підстанції 35/330 кВ 
супроводжуючих енергетичних і комунікаційних мереж, обслуговуючих та 
допоміжних будівель та споруд комплексу вітрової електростанції потужністю 
500 МВт площею 9,9895 га (кадастровий номер 2324583800:01:003:0034); 

2) для будівництва, експлуатації та обслуговування вітрової 
електростанції: 

площею 3,4877 га, кадастровий номер 2324582700:02:002:0102; 
площею 3,9547 га, кадастровий номер 2324582700:02:003:0103; 
площею 1,7887 га, кадастровий номер 2324582700:02:002:0103; 
площею 2,3223 га, кадастровий номер 2324582700:02:002:0104; 
площею 3,6053 га, кадастровий номер 2324582700:02:003:0104; 
площею 2,1190 га, кадастровий номер 2324582700:02:003:0102; 
площею 2,0828 га, кадастровий номер 2324582700:02:003:0101; 
3) для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій: 
площею 0,0219 га, кадастровий номер 2324582700:02:003:0108; 
площею 0,0218 га, кадастровий номер 2324582700:02:003:0109; 
площею 0,0220 га, кадастровий номер 2324582700:02:003:0113; 
площею 0,0147 га, кадастровий номер 2324582700:02:003:0116; 
площею 0,3351 га, кадастровий номер 2324582700:02:003:0119; 
площею 0,7070 га, кадастровий номер 2324582700:02:003:0120; 
площею 0,7088 га, кадастровий номер 2324582700:02:003:0121; 
площею 0,7020 га, кадастровий номер 2324582700:02:003:0122; 
площею 0,0219 га, кадастровий номер 2324582700:02:003:0158; 
площею 0,3056 га, кадастровий номер 2324582700:02:002:0161; 
площею 0,0219 га, кадастровий номер 2324582700:02:002:0163; 
площею 0,0217 га, кадастровий номер 2324582700:02:002:0165; 
площею 0,3000 га, кадастровий номер 2324582700:02:002:0167; 
площею 0,3000 га, кадастровий номер 2324582700:02:002:0173; 
площею 0,0220 га, кадастровий номер 2324582700:02:002:0174; 
площею 0,2431 га, кадастровий номер 2324582700:02:002:0179; 
площею 1,4071 га, кадастровий номер 2324582700:02:002:0183; 
площею 0,0951 га, кадастровий номер 2324582700:02:002:0185; 
площею 1,1820 га, кадастровий номер 2324582700:02:002:0186; 
площею 0,8084 га, кадастровий номер 2324582700:02:002:0187. 

 
2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Юрокейп Юкрейн І»: 
1) забезпечити розробку та погодження робочого проекту землеустрою 

щодо рекультивації земельних ділянок, зазначених у пункті 1 цього 
розпорядження, відповідно до статті 186 Земельного кодексу України; 

2) надати робочий проект землеустрою щодо рекультивації порушених 
земель на державну екологічну експертизу відповідно до статті 14 Закону 
України «Про екологічну експертизу». 
 
Голова обласної 
державної адміністрації                                                            К.І. Бриль 


