
 
  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 
 
від 

 
10.12. 

 
20 

 
21 

 
р. 

        
        м. Запоріжжя                                     

 
№ 

 
819 

 
 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земель та земельних ділянок оборони державної власності 
на території Запорізької області  
 
 

Керуючись статтями 6, 13, 21 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 17, 122, 184, 186 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», розглянувши клопотання Запорізької регіональної 
філії державного підприємства «Центр Державного земельного кадастру» про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель, враховуючи реєстрацію земельних ділянок у Державному земельному 
кадастрі (витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку                   
від 08.12.2021 НВ-5117536592021, НВ-2612671502021, НВ-4812595882021,             
НВ-4617434472021, НВ-5610423902021; від 09.12.2021 НВ-1816742932021,           
НВ-6316509012021, НВ-7422575142021, НВ-0712335342021,                                     
НВ-6316507322021; від 10.12.2021 НВ-0523164012021, НВ-6815226792021),  
ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 
 

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земель та земельних ділянок оборони державної власності на 
території Запорізької області: 

земельна ділянка (кадастровий номер 2310100000:01:018:0211) площею 
1,0300 га, яка розташована у м. Запоріжжя, вул. Земського лікаря               
Лукашевича, 2,4, Запорізької області; 

земельна ділянка (кадастровий номер 2322187900:02:001:0114) площею 
159,3000 га, яка розташована на території Новоолександрівської сільської 
територіальної громади Запорізького району Запорізької області, за межами 
населеного пункту; 

земельна ділянка (кадастровий номер 2323985700:02:001:0008) площею 
9,1728 га, яка розташована на території Комишуваської селищної 
територіальної громади Запорізького району Запорізької області, за межами 
населеного пункту; 
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земельна ділянка (кадастровий номер 2321510100:17:001:0004) площею 
46,1000 га, яка розташована у м. Вільнянськ, вул. Елеваторна, 9,  Запорізького 
району Запорізької області; 

земельна ділянка (кадастровий номер 2323084000:05:001:0013) площею 
901,1300 га, яка розташована на території Семенівської сільської територіальної 
громади Мелітопольського району Запорізької області, за межами населеного 
пункту; 

земельна ділянка (кадастровий номер 2323985700:02:001:0006) площею 
33,0546 га, яка розташована на території Комишуваської селищної 
територіальної громади Запорізького району Запорізької області, за межами 
населеного пункту; 

земельна ділянка (кадастровий номер 2310400000:10:012:0014) площею 
0,5880 га, яка розташована у м. Бердянськ, вул. Покровська, 6, Запорізької 
області; 

земельна ділянка (кадастровий номер 2323085100:07:003:0001) площею 
233,0000 га, яка розташована на території Терпіннівської сільської 
територіальної громади Мелітопольського району Запорізької області, за 
межами населеного пункту; 

земельна ділянка (кадастровий номер 2310100000:03:030:0679) площею 
5,3923 га, яка розташована у м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 52,  Запорізької 
області; 

земельна ділянка (кадастровий номер 2323985700:02:001:0007) площею 
16,3372 га, яка розташована на території Комишуваської селищної 
територіальної громади Запорізького району Запорізької області, за межами 
населеного пункту; 

земельна ділянка (кадастровий номер 2310100000:03:030:0681) площею 
17,0800 га, яка розташована у м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 50,  Запорізької 
області; 

земельна ділянка (кадастровий номер 2310400000:03:006:0001) площею 
66,0373 га, яка розташована у м. Бердянськ, вул. Військове містечко-2,  
Запорізької області. 

 
 

 
Голова                                                                                 Олександр СТАРУХ 
 
 
 
  


