
 
  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 
 

17.08.2018 № 441 
 
 
 
 
Про встановлення товариству  
з обмеженою відповідальністю  
«ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І» розміру  
орендної плати за земельні ділянки  
та внесення змін до договорів оренди 
 
 

Керуючись статтями 6, 13, 21 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 17, 76, 93, 122, 124, 125 Земельного кодексу України, 
статтею 21 Закону України «Про оренду землі», підпунктом 288.5 статті 288 
Податкового кодексу України, враховуючи клопотання ТОВ «ЮРОКЕЙП 
ЮКРЕЙН І» про визначення нової орендної плати згідно з проведеною 
нормативно - грошовою оцінкою земельних ділянок, які перебувають в оренді 
заявника (витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового права: від 12.04.2017 за №№ 84862790, 84867615, 
84856145, 84873390; від 21.04.2017 за № 85528605; від 10.05.2017 за            
№ 86636262; від 27.06.2017 за №№ 90648445, 90618085, 90613193, 90643172, 
90634641, 90628766, 90611970, 90623491; від 03.07.2017 за №№ 90983570, 
90979627, 90968442, 90974518; від 07.11.2017 за № 102811427; від 08.11.2017 за                     
№№ 102971572, 102977187, 103047505, 103043245, 102966878, 103008538, 
102972213, 102987164, 102963403, 102965163; від 09.11.2017 за №№ 103122154, 
103131278, 103134394, 103126662, 103128765; від 23.03.2018 за № 118203567), 
враховуючи витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки: від 02.02.2018 за №№ 0-8-0.32-353/171-18,                                      
0-8-0.32-354/171-18, 0-8-0.32-357/171-18, 0-8-0.32-356/171-18,                                 
0-8-0.32-355/171-18, 0-8-0.32-350/171-18, 0-8-0.32-352/171-18, 346/171-18, 
345/171-18; від 08.02.2018 за №№ 0-8-0.32-387/171-18, 0-8-0.32-386/171-18,                 
0-8-0.32-377/171-18, 0-8-0.32-385/171-18, 0-8-0.32-381/171-18,                                     
0-8-0.32-380/171-18, 0-8-0.32-378/171-18, 0-8-0.32-379/171-18,                                     
0-8-0.32-384/171-18; від 26.03.2018 за №№ 0-8-0.32-722/171-18,                                  
0-8-0.32-737/171-18, 0-8-0.32-726/171-18, 0-8-0.32-725/171-18,                                     
0-8-0.32-734/171-18, 0-8-0.32-736/171-18, 0-8-0.32-727/171-18,                                   
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0-8-0.32-714/171-18, 0-8-0.32-732/171-18, 0-8-0.32-719/171-18,                   
0-8-0.32-716/171-18, 0-8-0.32-715/171-18, 0-8-0.32-739/171-18,                                 
0-8-0.32-738/171-18, 0-8-0.32-742/171-18, 0-8-0.32-723/171-18,                                        
0-8-0.32-741/171-18, з метою встановлення розміру орендної плати та укладення 
додаткових угод до договору оренди земельних ділянок, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:  

 
1. Встановити товариству з обмеженою відповідальністю «ЮРОКЕЙП 

ЮКРЕЙН І» орендну плату за земельні ділянки землі промисловості, 
транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення державної 
власності, які надані в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об`єктів енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій, в розмірі 3 % від їх нормативної грошової оцінки: 

1) земельну ділянку, кадастровий номер 2324583800:01:003:0041, площею 
0,1605 га, яка розташована на території Надеждинської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

2) земельну ділянку, кадастровий номер 2324583800:01:003:0042, площею 
0,1986 га, яка розташована на території Надеждинської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

3) земельну ділянку, кадастровий номер 2324582700:01:003:0195, площею 
5,232 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради Приазовського 
району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

4) земельну ділянку, кадастровий номер 2324582700:02:002:0192, площею 
1,3083 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

5) земельну ділянку, кадастровий номер 2324582700:02:003:0127, площею 
0,0142 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

6) земельну ділянку, кадастровий номер 2324582700:02:002:0202, площею 
0,0219 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

7) земельну ділянку, кадастровий номер 2324582700:02:002:0201, площею 
0,0047 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

8) земельну ділянку, кадастровий номер 2324583800:03:003:0061, площею 
0,1361 га, яка розташована на території Надеждинської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

9) земельну ділянку, кадастровий номер 2324582700:02:002:0199, площею 
0,0476 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

10) земельну ділянку, кадастровий номер 2324582700:02:002:0197, 
площею 0,0061 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 
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11) земельну ділянку, кадастровий номер 2324582700:02:002:0196, 
площею 0,0623 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

12) земельну ділянку, кадастровий номер 2324582700:02:003:0125, 
площею 0,0069 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

13) земельну ділянку, кадастровий номер 2324582700:03:001:0145, 
площею 0,0109 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

14) земельну ділянку, кадастровий номер 2324582700:02:002:0200, 
площею 0,0111 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

15) земельну ділянку, кадастровий номер 2324582700:02:003:0126, 
площею 0,0143 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

16) земельну ділянку, кадастровий номер 2324582700:02:002:0198, 
площею 0,0157 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

17) земельну ділянку, кадастровий номер 2324582700:02:003:0124, 
площею 0,2737 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

18) земельну ділянку, кадастровий номер 2324583800:03:001:0066, 
площею 0,1336 га, яка розташована на території Надеждинської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

19) земельну ділянку, кадастровий номер 2324583000:02:001:0090, 
площею 1,3295 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

20) земельну ділянку, кадастровий номер 2324583000:02:002:0074, 
площею 1,7563 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

21) земельну ділянку, кадастровий номер 2324583000:02:007:0116, 
площею 0,5212 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

22) земельну ділянку, кадастровий номер 2324583000:02:003:0069, 
площею 1,133 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

23) земельну ділянку, кадастровий номер 2324583000:02:003:0070, 
площею 0,7168 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

24) земельну ділянку, кадастровий номер 2324583000:02:005:0060, 
площею 0,8689 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 
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25) земельну ділянку, кадастровий номер 2324583000:02:004:0065, 
площею 0,7512 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

26) земельну ділянку, кадастровий номер 2324583000:02:005:0061, 
площею 0,9398 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

27) земельну ділянку, кадастровий номер 2324583000:02:006:0070, 
площею 0,2334 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

28) земельну ділянку, кадастровий номер 2324583000:02:002:0073, 
площею 0,7133 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту;  

29) земельну ділянку, кадастровий номер 2324583000:02:002:0072, 
площею 0,7153 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

30) земельну ділянку, кадастровий номер 2324583000:02:001:0091, 
площею 0,7781 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

31) земельну ділянку, кадастровий номер 2324582700:03:003:0155, 
площею 0,8723 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

32) земельну ділянку, кадастровий номер 2324582700:03:001:0147, 
площею 0,7159 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

33) земельну ділянку, кадастровий номер 2324582700:02:003:0128, 
площею 0,0246 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

34) земельну ділянку, кадастровий номер 2324582700:03:001:0149, 
площею 0,0284 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту; 

35) земельну ділянку, кадастровий номер 2324582700:03:001:0148, 
площею 0,0189 га, яка розташована на території Гірсівської сільської ради 
Приазовського району Запорізької області, за межами населеного пункту. 

 
2. Внести зміни до договорів оренди землі, укладених з товариством з 

обмеженою відповідальність «ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І», на земельні ділянки 
державної власності, зазначені в пункті 1 цього розпорядження, шляхом 
укладання додаткових угод до таких договорів оренди землі згідно з пунктом 1 
цього розпорядження. 

 
3. Доручити Приазовській районній державній адміністрації Запорізької 

області від імені Запорізької обласної державної адміністрації укласти з 
товариством з обмеженою відповідальністю «ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І» 
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додаткові угоди до договорів оренди землі згідно з пунктами 1 та 2 цього 
розпорядження. 

 
4. Рекомендувати товариству з обмеженою відповідальністю «ЮРОКЕЙП 

ЮКРЕЙН І» укласти додаткові угоди до договорів оренди землі та 
зареєструвати їх у встановленому законодавством порядку. 
 
 
 
Голова                                                                                  К. БРИЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


