
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

 
18.09.2018 № 499 

 
Про надання товариству з обмеженою відповідальністю «САН 
ТЕРМІНАЛ» в оренду земельної ділянки для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування  об’єктів енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій 
 
 
 
 

Керуючись статтями 6, 13, 21 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 17, 76, 93, 122, 123, 124, 125, 126, 134 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про оренду земель», розглянувши 
клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «САН ТЕРМІНАЛ» про 
надання в оренду земельної ділянки державної власності для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, враховуючи наказ 
Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області від 23.08.2018               
№ 8-1510/15-18-СГ «Про затвердження документації із землеустрою зі зміною 
цільового призначення», витяг із технічної документації про нормативну 
грошову оцінку земельної ділянки від 14.09.2018 № 577/210-18, реєстрацію 
земельної ділянки в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного 
земельного кадастру про земельну ділянку від 27.08.2018 НВ-2304569352018), 
ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 

 
 

1. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «САН ТЕРМІНАЛ» 
в оренду строком на 49 років земельну ділянку із земель промисловості, 
транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення державної 
власності площею 17,7279 га (кадастровий номер 2325282800:06:001:0075), яка 
розташована за межами населених пунктів на території Новомиколаївської 
сільської ради Токмацького району Запорізької області, для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування  об’єктів енергогенеруючих 
підприємств, установ і організацій. 
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2. Встановити орендну плату за користування земельною ділянкою, 
зазначеною у пункті 1 цього розпорядження, в розмірі 3 % від її нормативної 
грошової оцінки. 

 
3. Доручити Токмацькій районній державній адміністрації укласти 

договір оренди земельної ділянки з товариством з обмеженою відповідальністю 
«САН ТЕРМІНАЛ». 

 
4. Рекомендувати товариству з обмеженою відповідальністю «САН 

ТЕРМІНАЛ»: 
1) укласти договір оренди земельної ділянки та здійснити державну 

реєстрацію права оренди відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»; 

2) виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 
Земельного кодексу України. 
 
 
 
 
Голова                                                                                                 К. БРИЛЬ 
 
 
 
 


