
 
  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 
 

17.08.2018 № 440 
 
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 
46,5074 га, розташованих за межами населених пунктів на територіях 
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, зареєстровані 10.06.2011 за №№ 232450004000354, 232450004000355, 
232450004000358, 232450004000359, 232450004000360, 232450004000362, 
232450004000363, 232450004000364; від 14.06.2011 за №№ 232450004000369, 
232450004000370, 232450004000371; від 15.06.2011 за №№ 232450004000430, 
232450004000426, 232450004000417, 232450004000423, 232450004000424,  
реєстрацію права оренди в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно 24.02.2016 за №№ 13496306, 13497966; 25.02.2016 за №№ 13496594, 
13498974, 13508509, 13514785, 13524913; 01.03.2016 за № 13592040; 17.03.2016 
за №№ 13779710, 13780288, 13780538, 13780892, 13781285, 13781637, 
13782046; 18.03.2016 за №№ 13802307, 13802764, 13803558, 13804668, 
13804927, 13805134; 29.04.2016 за № 14443191; 04.05.2016 за №№ 14455645, 
14458126; 24.06.2016 за №№ 15173706, 15174106, 15175109, 15175652, 
15176046; 07.06.2016 за № 14932696; 06.07.2016 за № 15322357; 08.07.2016 за                    
№ 15351880,     
ЗАБОВ’ЯЗУЮ: 

 
1. Надати товариству з обмеженою відповідальністю                    

«Юрокейп Юкрейн І» дозвіл на розроблення робочого проекту землеустрою 
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щодо рекультивації земельних ділянок, ґрунтовий покрив яких буде порушено 
при проведенні будівельних робіт, орієнтовною площею 46,5074 га на землях 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення державної власності, розташованих за межами населених пунктів 
на територіях Гірсівської сільської об’єднаної територіальної громади та 
Олександрівської сільської об’єднаної територіальної громади Приазовського 
району Запорізької області, в тому числі на земельних ділянках, наданих: 

для будівництва, експлуатації та обслуговування вітрової електростанції: 
площею 1,5371 га, кадастровий номер 2324583400:02:001:0056, 
площею 3,0772 га, кадастровий номер 2324583400:02:006:0044, 
площею 4,3661 га, кадастровий номер 2324583400:01:003:0080, 
площею 3,6764 га, кадастровий номер 2324583400:01:001:0071, 
площею 1,8220 га, кадастровий номер 2324583400:01:002:0065, 
площею 5,7720 га, кадастровий номер 2324583800:04:003:0056, 
площею 1,8217 га, кадастровий номер 2324583400:01:001:0067, 
площею 1,8160 га, кадастровий номер 2324583400:01:002:0066, 
площею 2,5890 га, кадастровий номер 2324583400:01:001:0068, 
площею 1,3693 га, кадастровий номер 2324583400:02:001:0057, 
площею 2,8062 га, кадастровий номер 2324583000:02:004:0051, 
площею 3,0796 га, кадастровий номер 2324583000:02:005:0046, 
площею 2,7397 га, кадастровий номер 2324583000:02:004:0052, 
площею 2,2738 га, кадастровий номер 2324583000:02:003:0053, 
площею 3,3267 га, кадастровий номер 2324583000:02:006:0058, 
площею 3,9065 га, кадастровий номер 2324583400:01:001:0069; 
для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій: 
площею 0,0147 га, кадастровий номер 2324583000:02:005:0047, 
площею 0,0147 га, кадастровий номер 2324583000:02:005:0057, 
площею 0,0148 га, кадастровий номер 2324583000:02:005:0053, 
площею 0,0148 га, кадастровий номер 2324583000:02:005:0051, 
площею 0,0147 га, кадастровий номер 2324583000:02:004:0060, 
площею 0,0147 га, кадастровий номер 2324583000:02:003:0060, 
площею 0,0219 га, кадастровий номер 2324583800:04:003:0062, 
площею 0,0100 га, кадастровий номер 2324583400:02:006:0045, 
площею 0,0172 га, кадастровий номер 2324583400:01:001:0090, 
площею 0,0171 га, кадастровий номер 2324583400:01:001:0084, 
площею 0,0172 га, кадастровий номер 2324583400:01:001:0091, 
площею 0,0196 га, кадастровий номер 2324583400:02:001:0060, 
площею 0,0171 га, кадастровий номер 2324583400:01:002:0069, 
площею 0,0171 га, кадастровий номер 2324583400:01:002:0067, 
площею 0,0100 га, кадастровий номер 2324583400:02:006:0049, 
площею 0,0123 га, кадастровий номер 2324583400:01:003:0081, 
площею 0,0123 га, кадастровий номер 2324583400:01:003:0083, 
площею 0,0195 га, кадастровий номер 2324583400:01:001:0075, 
площею 0,0196 га, кадастровий номер 2324583400:01:001:0079, 
площею 0,0172 га, кадастровий номер 2324583400:01:001:0082, 
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площею 0,0172 га, кадастровий номер 2324583400:01:001:0093, 
площею 0,0168 га, кадастровий номер 2324583400:01:001:0085, 
площею 0,0171 га, кадастровий номер 2324583400:01:002:0070, 
площею 0,0188 га, кадастровий номер 2324583400:02:001:0063, 
площею 0,0100 га, кадастровий номер 2324583400:02:006:0047, 
площею 0,0124 га, кадастровий номер 2324583400:01:003:0085, 
площею 0,0220 га, кадастровий номер 2324583800:04:003:0064, 
площею 0,0219 га, кадастровий номер 2324583800:04:003:0066, 
площею 0,0199 га, кадастровий номер 2324583800:04:003:0061, 
площею 0,0220 га, кадастровий номер 2324583800:04:003:0058, 
площею 0,0195 га, кадастровий номер 2324583400:01:001:0095, 
площею 0,0140 га, кадастровий номер 2324583400:01:001:0087. 

 
2. Запропонувати товариству з обмеженою відповідальністю «Юрокейп 

Юкрейн І» 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 
 
 
 
 


