
 
   

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 
06.08.2019                  м. Запоріжжя                                  № 379 

 
 
Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю  
«Юрокейп Юкрейн І» на розроблення робочого проєкту землеустрою щодо 
зняття, перенесення, збереження родючого шару ґрунту та рекультивації 
земель  
 

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 
проєкту землеустрою щодо зняття, перенесення, збереження родючого шару 
ґрунту та рекультивації земель, орієнтовною площею 40,1580 га, розташованих 
за межами населених пунктів на територіях Добрівської сільської ради та 
Надеждинської сільської ради Приазовського району Запорізької області та 
Мордвинівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області, 
що перебувають в оренді підприємства, враховуючи договори оренди землі, 
зареєстровані 15.06.2011 за №№ 232450004000407, 232450004000408, 
232450004000411, 232450004000414, 232450004000416; 14.06.2011                      
за №№ 232450004000376, 232450004000377, 232450004000372, 
232450004000366; 10.06.2011 за № 232450004000357; 08.06.2011                          
за №№ 232300004000198, 232300004000189, 232300004000197, 
232300004000196, 232300004000194, 232300004000193, 232300004000192, 
232300004000190, реєстрацію права оренди в Державному реєстрі речових прав 
на нерухоме майно 02.07.2016 за №№ 15246188, 15246380; 06.07.2016               
за №№ 15323191, 15353185, 15349430, 15353495, 15349868; 05.07.2016              
за №№ 15278653, 15278890; 29.02.2016 за № 13561103; 08.07.2016                     
за №№ 15349584, 15349263, 15349882; 25.02.2016 за № 13496199; 09.03.2016   
за № 13653121; 22.11.2016 за №№ 17644326, 17645266, 17646001, 17651074, 
17640367; 17.11.2016 за № 17553531; 07.07.2017 за № 21349403; 08.12.2016      
за № 17984298; 12.11.2016 за №№ 17492586, 17493252, 17492947; 11.11.2016        
за № 17475203,  
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 
1. Надати товариству з обмеженою відповідальністю                    

«Юрокейп Юкрейн І» дозвіл на розроблення робочого проєкту землеустрою 
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щодо зняття, перенесення, збереження родючого шару ґрунту та рекультивації 
земель орієнтовною площею 40,1580 га на землях промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення державної власності, 
розташованих за межами населених пунктів на територіях Добрівської сільської 
ради та Надеждинської сільської ради Приазовського району Запорізької 
області та Мордвинівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької 
області, в тому числі на земельних ділянках, наданих: 

для будівництва, експлуатації та обслуговування вітрової електростанції: 
кадастровий номер 2324583600:01:004:0186, площею 2,7340 га; 
кадастровий номер 2324583600:01:001:0067, площею 2,8036 га; 
кадастровий номер 2324583600:01:002:0054, площею 2,7105 га; 
кадастровий номер 2324583600:01:001:0066, площею 2,7735 га; 
кадастровий номер 2324583600:01:001:0068, площею 0,9487 га; 
кадастровий номер 2324583800:02:001:0040, площею 2,4850 га; 
кадастровий номер 2324583800:01:001:0072, площею 1,2496 га; 
кадастровий номер 2324583800:01:001:0071, площею 1,7646 га; 
кадастровий номер 2324583800:02:001:0042, площею 1,6125 га; 
кадастровий номер 2324583800:01:001:0070, площею 2,4876 га; 
кадастровий номер 2323081500:01:016:0021, площею 2,5443 га; 
кадастровий номер 2323081500:01:015:0016, площею 1,3914 га; 
кадастровий номер 2323081500:01:019:0016, площею 4,2817 га; 
кадастровий номер 2323081500:01:013:0012, площею 1,4704 га; 
кадастровий номер 2323081500:01:004:0015, площею 1,5415 га; 
кадастровий номер 2323081500:01:018:0016, площею 1,9888 га; 
кадастровий номер 2323081500:01:017:0017, площею 1,5716 га; 
кадастровий номер 2323081500:01:020:0018, площею 3,1744 га; 
для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій: 
кадастровий номер 2324583800:02:001:0046, площею 0,0219 га; 
кадастровий номер 2324583600:01:001:0087, площею 0,0213 га; 
кадастровий номер 2324583600:01:004:0206, площею 0,0220 га; 
кадастровий номер 2324583600:01:001:0085, площею 0,0218 га; 
кадастровий номер 2324583600:01:001:0076, площею 0,0219 га; 
кадастровий номер 2324583600:01:001:0080, площею 0,0219 га; 
кадастровий номер 2324583600:01:001:0071, площею 0,0219 га; 
кадастровий номер 2324583600:01:001:0078, площею 0,0220 га; 
кадастровий номер 2324583600:01:001:0073, площею 0,0219 га; 
кадастровий номер 2324583600:01:001:0083, площею 0,0220 га; 
кадастровий номер 2324583600:01:001:0082, площею 0,0220 га; 
кадастровий номер 2324583800:01:002:0057, площею 0,0219 га; 
кадастровий номер 2324583800:01:001:0080, площею 0,0193 га; 
кадастровий номер 2324583800:01:001:0084, площею 0,0220 га; 
кадастровий номер 2324583800:01:001:0082, площею 0,0097 га; 
кадастровий номер 2323081500:01:017:0021, площею 0,0291 га; 
кадастровий номер 2323081500:01:015:0021, площею 0,0291 га; 
кадастровий номер 2323081500:01:015:0020, площею 0,0291 га; 
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кадастровий номер 2323081500:01:018:0024, площею 0,0217 га; 
кадастровий номер 2323081500:01:017:0019, площею 0,0292 га; 
кадастровий номер 2323081500:01:016:0029, площею 0,0172 га; 
кадастровий номер 2323081500:01:013:0020, площею 0,0292 га; 
кадастровий номер 2323081500:01:013:0017, площею 0,0291 га; 
кадастровий номер 2323081500:01:016:0027, площею 0,0172 га; 
кадастровий номер 2323081500:01:018:0020, площею 0,0220 га; 
кадастровий номер 2323081500:01:003:0007, площею 0,0287 га; 
кадастровий номер 2323081500:01:004:0017, площею 0,0292 га.      
 
2. Запропонувати товариству з обмеженою відповідальністю              

«Юрокейп Юкрейн І» забезпечити розробку та погодження робочого проєкту 
землеустрою щодо зняття, перенесення, збереження родючого шару ґрунту та 
рекультивації земельних ділянок, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, 
відповідно до статті 186 Земельного кодексу України. 
 
 
 
 
Тимчасово виконувач обов’язків 
голови Е. СЛЕПЯН 
 
 
 
 

 


