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Про надання Службі автомобільних доріг у Запорізькій області дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для розміщення 
та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства 
 
 

Керуючись статтями 6, 13, 21 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 17, 67, 71, 92, 122, 123, 141 Земельного кодексу 
України, статтями 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», розглянувши 
клопотання Служби автомобільних доріг у Запорізькій області про надання 
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 
розташування автомобільної дороги Н-15 Запоріжжя-Донецьк км 49+680 –      
км 64+136, км 67+080 – км 78+980 на території Новомиколаївського району 
Запорізької області (за межами населених пунктів), які відповідно до 
державних актів на право постійного користування землею серії ІІ–ЗП              
№ 001425, ІІ–ЗП № 001426, ІІ–ЗП № 001427, ІІ–ЗП № 001428, ІІ–ЗП № 001429, 
ІІ–ЗП № 001430, зареєстрованих 01 серпня 2000 року за №№ 87, 88, 86, 85, 89, 
90 були надані в постійне користування для розміщення автодороги Запоріжжя-
Донецьк Запорізькому обласному управлінню по будівництву, ремонту і 
експлуатації автомобільних доріг, що припинено шляхом ліквідації на підставі 
постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 420 «Про структуру 
управління дорожнім комплексом», наказу Міністерства транспорту України 
від 28.03.2000 № 121 «Про структуру управління дорожнім комплексом 
України»: 

 
надати Службі автомобільних доріг у Запорізькій області дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною 



 2
площею 125,0000 га із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення державної власності, які розташовані за 
межами населених пунктів на територіях Новомиколаївської селищної, 
Підгірненської, Терсянської, Трудової, Зеленівської сільських рад 
Новомиколаївського району Запорізької області, для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства (для розташування автомобільної дороги Н-15 Запоріжжя-
Донецьк км 49+680 – км 64+136, км 67+080 – км 78+980). 
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