
 
  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                                     

 
№ 

 
820 

 
 
 
Про затвердження технічної  
документації із землеустрою  
щодо проведення інвентаризації  
земель  
 
 

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,  
ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 
 

затвердити:  
технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель та 

земельних ділянок лісогосподарського призначення державної власності за 
межами населених пунктів на території Мелітопольського району Запорізької 
області; 

технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель та 
земельних ділянок лісогосподарського призначення державної власності за 
межами населених пунктів на території Пологівського району Запорізької 
області;  

технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель та 
земельних ділянок лісогосподарського призначення державної власності за 
межами населених пунктів на території м. Енергодар Запорізької області;  

технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель та 
земельних ділянок лісогосподарського призначення державної власності за 
межами населених пунктів на території Пологівського району Запорізької 
області;  

технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель та 
земельних ділянок лісогосподарського призначення державної власності за 
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межами населених пунктів на території Запорізького району Запорізької 
області;  

технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель та 
земельних ділянок лісогосподарського призначення державної власності за 
межами населених пунктів на території Запорізького району  Запорізької 
області;  

технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель та 
земельних ділянок лісогосподарського призначення державної власності за 
межами населених пунктів на території Запорізького району Запорізької 
області;  

технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель та 
земельних ділянок лісогосподарського призначення державної власності за 
межами населених пунктів на території Пологівського району Запорізької 
області;  

технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель та 
земельних ділянок лісогосподарського призначення державної власності за 
межами населених пунктів на території Бердянського району Запорізької 
області;  

технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель та 
земельних ділянок лісогосподарського призначення державної власності за 
межами населених пунктів на території Мелітопольського Запорізької області;  

технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель та 
земельних ділянок лісогосподарського призначення державної власності за 
межами населених пунктів на території Пологівського району Запорізької 
області;  

технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель та 
земельних ділянок лісогосподарського призначення державної власності за 
межами населених пунктів на території Мелітопольського району Запорізької 
області;  

технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель та 
земельних ділянок лісогосподарського призначення державної власності за 
межами населених пунктів на території м. Запоріжжя Запорізької області.  

 
 
 
 

Голова                                                                                 Олександр СТАРУХ 
 
 
 
 


