
 
  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 
 
від 

 
01.11. 

 
20 

 
21 

 
р. 

        
        м. Запоріжжя                                     

 
№ 

 
735 

 
 
 
Про надання ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПОЛОГІВСЬКЕ 
ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» в постійне користування 
земельних ділянок для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним 
послуг 
 

Керуючись статтями 6, 13, 21 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 17, 55, 92, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу 
України, розглянувши клопотання ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» про надання в 
постійне користування земельних ділянок державної власності 
лісогосподарського призначення, враховуючи реєстрацію земельних ділянок у 
Державному земельному кадастрі (витяги з Державного земельного кадастру 
про земельну ділянку від 15.01.2021 №№ НВ-3512234452021,                                  
НВ-6813108412021, НВ-7115731012021, НВ-5917211492021, від 18.01.2021   
№№ НВ-3512244262021, НВ-0710957492021, НВ-4810902952021,                              
НВ-4810902652021,  НВ-7115739002021, від 19.01.2021 №  НВ-6314570532021, 
від 21.01.2021 № НВ-0521157652021), реєстрацію права державної власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
(витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 
права власності від 31.05.2021 №№ 259009133, 259043680, 259048238, 
259045634, 259117353, від 01.06.2021 №№ 259315100, 259393732, 259397895, 
259319130, 259372737, від 02.06.2021 № 259436282),   
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 
1. Надати ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПОЛОГІВСЬКЕ 

ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» в постійне користування земельні 
ділянки державної власності земель лісогосподарського призначення для 
ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг, які розташовані на 
території Федорівської сільської ради Пологівського району Запорізької 
області: 

площею 44,7024 га (кадастровий номер 2324288200:11:004:0007); 
площею 20,1485 га (кадастровий номер 2324288200:20:012:0001); 
площею 15,1430 га (кадастровий номер 2324288200:21:003:0001); 
площею 5,3475 га (кадастровий номер 2324283500:07:008:0002); 
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площею 23,4214 га (кадастровий номер 2324283500:07:008:0003); 
площею 35,8810 га (кадастровий номер 2324283500:04:017:0001); 
площею 6,1903 га (кадастровий номер 2324283500:06:009:0201); 
площею 16,9743 га (кадастровий номер 2324283500:06:006:0006); 
площею 5,5770 га (кадастровий номер 2324283500:08:010:0003); 
площею 6,8956 га (кадастровий номер 2324283500:08:010:0002); 
площею 3,5942 га (кадастровий номер 2324283500:08:010:0001). 
 
2. Запропонувати ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПОЛОГІВСЬКЕ 

ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»: 
1) здійснити державну реєстрацію права постійного користування 

земельними ділянками в установленому законодавством порядку; 
2) виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 

Земельного кодексу України. 
 
 
 
 
Голова                                                                             Олександр СТАРУХ 
 
 
 
 

 

 

 
 
 


