
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

 
17.05.2017 № 227 

 
Про надання товариству з обмеженою відповідальністю «Гірничодобувна 
компанія «Мінерал» дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) для розширення кар’єрів «Центральний» та «Західний» з 
видобування каоліну та вогнетривкої глини 
 
 
 
 

Керуючись статтями 6, 13, 21 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 17, 66, 122, 123, 124, 134 Земельного кодексу України, 
статтею 55 Закону України «Про землеустрій», статтею 31 Закону України «Про 
оренду землі», розглянувши клопотання товариства з обмеженою 
відповідальністю «Гірничодобувна компанія «Мінерал» про надання дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельні 
ділянки для розширення кар’єрів «Центральний» та «Західний» з видобування 
каоліну та вогнетривкої глини, які розташовані за межами населених пунктів на 
території Пологівської сільської ради Пологівського району Запорізької області, 
які були надані в оренду заявника відповідно до договорів оренди землі, 
зареєстрованих 09 листопада 2011 року за № 232420004000753 та                       
№ 232420004000754, строк дії яких закінчився 01 червня 2015 року, враховуючи 
спеціальний дозвіл на користування надрами від 25 грудня 2008 року № 4833, 
строк дії якого продовжено до 01 червня 2035 року: 
 

надати товариству з обмеженою відповідальністю «Гірничодобувна 
компанія «Мінерал» дозвіл на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) на земельні ділянки державної власності площею 61,6273 га 
(кадастровий номер 2324285000:05:013:0010) та площею 71,2393 га 
(кадастровий номер 2324285000:05:005:0010) із земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
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споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для 
розширення кар’єрів «Центральний» та «Західний» з видобування каоліну та 
вогнетривкої глини), які розташовані за межами населених пунктів на території 
Пологівської сільської ради Пологівського району Запорізької області. 
 
 
 
 
Голова обласної 
державної адміністрації                                                            К.І. Бриль 
 
 
 
 
 


