
 
  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 
 
від 

 
22.12. 

 
20 

 
21 

 
р. 

        
        м. Запоріжжя                                     

 
№ 

 
858 

 
 
Про надання товариству з обмеженою відповідальністю «АСКЕТ КАРГО» 
в оренду земельної ділянки державної власності площею 2,4761 га по             
вул. Туристична (Єгорова), 1, м. Бердянськ 
 
 

Керуючись статтями 6, 13, 21 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 17, 65, 93, 122, 123, 125, 126, 134, 141 Земельного 
кодексу України, розглянувши клопотання приватного акціонерного товариства 
«Завод «ПРИЛИВ» про припинення права постійного користування земельною 
ділянкою державної власності, яка розташована за адресою: Запорізька обл.,            
м. Бердянськ, вул. Туристична (Єгорова), 1, та клопотання товариства з 
обмеженою відповідальністю «АСКЕТ КАРГО» про надання в оренду такої 
земельної ділянки, на якій розміщено нерухоме майно, що належить заявнику 
на праві власності (витяг про державну реєстрацію прав від 28.09.2012             
№ 35665581), враховуючи витяг із технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки від 16.12.2021 № 789/33-21, реєстрацію 
земельної ділянки в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного 
земельного кадастру про земельну ділянку від 15.12.2021 НВ-2310110922021), 
реєстрацію права державної власності на земельну ділянку в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно (інформація з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, 
Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів 
нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 20.12.2021                              
№ 291438355), 
ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 
 

1. Припинити приватному акціонерному товариству «Завод «ПРИЛИВ» 
право постійного користування земельною ділянкою площею 2,4761 га 
(кадастровий номер 2310400000:02:008:0159) земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення державної 
власності для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості, розташованою в межах населеного пункту за адресою: 

 



 2 
Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична (Єгорова), 1, у зв’язку з 
його добровільною відмовою. 

 
2. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «АСКЕТ КАРГО» в 

оренду строком на 20 років земельну ділянку державної власності площею 
2,4761 га (кадастровий номер 2310400000:02:008:0159) із земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення державної 
власності для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості, розташовану в межах населеного пункту за адресою:   
Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична (Єгорова), 1. 

 
3. Встановити орендну плату за користування земельною ділянкою, 

зазначеною у пункті 2 цього розпорядження, в розмірі 5% від її нормативної 
грошової оцінки. 

 
4. Запропонувати приватному акціонерному товариству «Завод 

«ПРИЛИВ» здійснити державну реєстрацію припинення права постійного 
користування земельною ділянкою в установленому законодавством порядку. 

 
5. Укласти договір оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 2 цього 

розпорядження, з товариством з обмеженою відповідальністю «АСКЕТ 
КАРГО». 
 

6. Запропонувати товариству з обмеженою відповідальністю «АСКЕТ 
КАРГО»: 

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                                                                                 Олександр СТАРУХ 
 
 
 
 
  


