
 
  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                                     

 
№ 

 
851 

 
 
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, 141 Земельного кодексу 
України, розглянувши клопотання голови комісії з припинення 
ДП «ЗАПОРІЗЬКЕ  ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» про припинення 
права постійного користування земельними ділянками, у зв’язку з 
реорганізацією, а саме: приєднанням до ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» та клопотання 
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО» про надання таких земельних ділянок у постійне 
користування, враховуючи реєстрацію земельних ділянок у Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно (витяги з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 15.01.2016                      
№ 51644118; від 21.01.2015 №№ 32507010, 32500714, 32492633, 32501566;              
від 22.01.2015 № 32553664; від 20.01.2015 № 32428557; від 26.01.2015                     
№№ 32662233, 32659850, 32660843; від 27.01.2015 № 32709060; від 16.11.2021 
№№ 284850163, 284971238, 284851916, 284913906, 285012128, 284859502, 
284992670, 284993785,  285016286, 285021200, 284868718, 284860878, 
284859901, 284907975, 285027556, 285000185, 284874260, 284987643, 
284882538, 284970643, 284975609, 284984649, 284901948; від 12.11.2021                
№№ 284354250, 284375428, 284368139, 284350654, 284362525, 284441354, 
284358719, 284481509, 284310108, 284382866, 284372163, 284460090, 
284422649, 284338603; від 15.11.2021 №№ 284648536, 284634146, 284625147, 
284613340, 284599935, 284610737, 284658454, 284739469, 284648343, 
284608912, 284628962, 284640427, 284726721, 284631657; від 24.09.2013          
№ 9886454; від 17.11.2021 № 285108181; від 22.11.2021 № 285945246;                       
від 25.06.2021 №№ 263131392, 263136405, 263126359),       
ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 
 

1. Припинити ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЗАПОРІЗЬКЕ 
ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» право постійного користування 
земельними ділянками державної власності: 
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площею 202,2621 га (кадастровий номер 2322188400:09:001:3000); 
площею 76,4171 га (кадастровий номер 2322185700:01:002:7540); 
площею 161,8151 га (кадастровий номер 2322184900:07:001:0020); 
площею 207,9054 га (кадастровий номер 2322180800:02:002:0357); 
площею 4,1271 га (кадастровий номер 2322180800:04:001:0135); 
площею 13,1559 га (кадастровий номер 2322185700:01:003:0006); 
площею 45,0000 га (кадастровий номер 2322184900:01:001:0217); 
площею 56,3587 га (кадастровий номер 2322180800:10:002:0001); 
площею 6,0637 га (кадастровий номер 2322180800:04:001:0136); 
площею 11,8843 га (кадастровий номер 2322185700:01:003:0007); 
площею 28,3449 га (кадастровий номер 2322184900:03:002:0002); 
площею 1,1403 га (кадастровий номер 2322185700:01:003:0008); 
площею 36,3567 га (кадастровий номер 2322184900:07:001:0021); 
площею 8,8215 га (кадастровий номер 2322185700:01:001:8009); 
площею 92,1498 га (кадастровий номер 2322180800:02:002:0356); 
площею 4,4512 га (кадастровий номер 2322185700:01:003:0004); 
площею 4,3763 га (кадастровий номер 2322184900:03:001:0340); 
площею 7,0000 га (кадастровий номер 2322181600:06:001:0279); 
площею 21,3212 га (кадастровий номер 2322181300:02:002:0060); 
площею 3,8170 га (кадастровий номер 2322184600:05:001:1468); 
площею 14,7299 га (кадастровий номер 2322181600:08:001:0344); 
площею 14,1676 га (кадастровий номер 2322189000:05:001:1440); 
площею 2,8704 га (кадастровий номер 2322181300:02:002:0058); 
площею 20,2097 га (кадастровий номер 2322180400:06:002:1679); 
площею 211,9212 га (кадастровий номер 2322180400:02:001:0790); 
площею 19,1325 га (кадастровий номер 2322181600:03:001:0481); 
площею 15,3483 га (кадастровий номер 2322181600:04:001:0631); 
площею 18,1942 га (кадастровий номер 2322181600:04:001:0630); 
площею 5,8245 га (кадастровий номер 2322181600:08:001:0343); 
площею 3,1758 га (кадастровий номер 2322184600:05:001:1469); 
площею 2,5801 га (кадастровий номер 2322184600:07:001:1484); 
площею 13,7198 га (кадастровий номер 2322184600:07:001:1479); 
площею 3,5388 га (кадастровий номер 2322180400:07:001:1817); 
площею 5,3649 га (кадастровий номер 2322184600:01:001:0234); 
площею 13,1148 га (кадастровий номер 2322184600:03:001:0003); 
площею 10,8116 га (кадастровий номер 2322180400:09:001:0141); 
площею 19,6038 га (кадастровий номер 2322184600:06:002:0828); 
площею 15,3301 га (кадастровий номер 2322184600:04:002:0821); 
площею 1,6783 га (кадастровий номер 2322184600:07:001:1485); 
площею 7,8853 га (кадастровий номер 2322184600:04:002:0817); 
площею 10,3906 га (кадастровий номер 2322184600:07:001:1483); 
площею 6,4785 га (кадастровий номер 2322184600:03:001:0002); 
площею 5,4239 га (кадастровий номер 2322181600:03:001:0482); 
площею 84,3926 га (кадастровий номер 2322181600:01:001:0620); 
площею 45,0000 га (кадастровий номер 2322180400:08:001:0337); 
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площею 44,5000 га (кадастровий номер 2322180400:05:001:0011); 
площею 12,1629 га (кадастровий номер 2322180400:07:001:1819); 
площею 14,3973 га (кадастровий номер 2323686600:14:011:0002); 
площею 7,1429 га (кадастровий номер 2323686600:08:004:0027); 
площею 7,0763 га (кадастровий номер 2323686600:08:002:0006); 
площею 0,5329 га (кадастровий номер 2323686600:08:002:0007); 
площею 22,2810 га (кадастровий номер 2323686600:08:005:0026); 
площею 11,5744 га (кадастровий номер 2323686600:11:007:0008); 
площею 6,6078 га (кадастровий номер 2323685200:07:010:0001); 
площею 14,7577 га (кадастровий номер 2323686600:08:005:0025); 
площею 10,3877 га (кадастровий номер 2323686600:14:010:0003); 
площею 11,2827 га (кадастровий номер 2323686600:11:001:0010); 
площею 9,2885 га (кадастровий номер 2323687200:05:007:0009); 
площею 23,6031 га (кадастровий номер 2323682400:03:005:0020); 
площею 1314,6382 га (кадастровий номер 2322155600:06:001:0002); 
площею 70,1743 га (кадастровий номер 2322155600:03:004:2017); 
площею 86,8182 га (кадастровий номер 2322155300:02:005:3699); 
площею 1,7498 га (кадастровий номер 2322188600:04:001:0184); 
площею 3,3191 га (кадастровий номер 2322188600:03:001:3533); 
площею 4,0839 га (кадастровий номер 2322188600:04:001:0183); 
площею 17,2472 га (кадастровий номер 2322188600:04:002:0175); 
площею 26,6743 га (кадастровий номер 2322188600:04:002:0176); 
площею 33,1175 га (кадастровий номер 2322188600:02:001:1345) земель 

лісогосподарського призначення, для ведення лісового господарства і 
пов’язаних з ним послуг, які розташовані на території Запорізького району 
Запорізької області, у зв’язку з його припиненням. 
 

2. Надати ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПОЛОГІВСЬКЕ 
ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» в постійне користування земельні 
ділянки державної власності: 

площею 202,2621 га (кадастровий номер 2322188400:09:001:3000); 
площею 76,4171 га (кадастровий номер 2322185700:01:002:7540); 
площею 161,8151 га (кадастровий номер 2322184900:07:001:0020); 
площею 207,9054 га (кадастровий номер 2322180800:02:002:0357); 
площею 4,1271 га (кадастровий номер 2322180800:04:001:0135); 
площею 13,1559 га (кадастровий номер 2322185700:01:003:0006); 
площею 45,0000 га (кадастровий номер 2322184900:01:001:0217); 
площею 56,3587 га (кадастровий номер 2322180800:10:002:0001); 
площею 6,0637 га (кадастровий номер 2322180800:04:001:0136); 
площею 11,8843 га (кадастровий номер 2322185700:01:003:0007); 
площею 28,3449 га (кадастровий номер 2322184900:03:002:0002); 
площею 1,1403 га (кадастровий номер 2322185700:01:003:0008); 
площею 36,3567 га (кадастровий номер 2322184900:07:001:0021); 
площею 8,8215 га (кадастровий номер 2322185700:01:001:8009); 
площею 92,1498 га (кадастровий номер 2322180800:02:002:0356); 
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площею 4,4512 га (кадастровий номер 2322185700:01:003:0004); 
площею 4,3763 га (кадастровий номер 2322184900:03:001:0340); 
площею 7,0000 га (кадастровий номер 2322181600:06:001:0279); 
площею 21,3212 га (кадастровий номер 2322181300:02:002:0060); 
площею 3,8170 га (кадастровий номер 2322184600:05:001:1468); 
площею 14,7299 га (кадастровий номер 2322181600:08:001:0344); 
площею 14,1676 га (кадастровий номер 2322189000:05:001:1440); 
площею 2,8704 га (кадастровий номер 2322181300:02:002:0058); 
площею 20,2097 га (кадастровий номер 2322180400:06:002:1679); 
площею 211,9212 га (кадастровий номер 2322180400:02:001:0790); 
площею 19,1325 га (кадастровий номер 2322181600:03:001:0481); 
площею 15,3483 га (кадастровий номер 2322181600:04:001:0631); 
площею 18,1942 га (кадастровий номер 2322181600:04:001:0630); 
площею 5,8245 га (кадастровий номер 2322181600:08:001:0343); 
площею 3,1758 га (кадастровий номер 2322184600:05:001:1469); 
площею 2,5801 га (кадастровий номер 2322184600:07:001:1484); 
площею 13,7198 га (кадастровий номер 2322184600:07:001:1479); 
площею 3,5388 га (кадастровий номер 2322180400:07:001:1817); 
площею 5,3649 га (кадастровий номер 2322184600:01:001:0234); 
площею 13,1148 га (кадастровий номер 2322184600:03:001:0003); 
площею 10,8116 га (кадастровий номер 2322180400:09:001:0141); 
площею 19,6038 га (кадастровий номер 2322184600:06:002:0828); 
площею 15,3301 га (кадастровий номер 2322184600:04:002:0821); 
площею 1,6783 га (кадастровий номер 2322184600:07:001:1485); 
площею 7,8853 га (кадастровий номер 2322184600:04:002:0817); 
площею 10,3906 га (кадастровий номер 2322184600:07:001:1483); 
площею 6,4785 га (кадастровий номер 2322184600:03:001:0002); 
площею 5,4239 га (кадастровий номер 2322181600:03:001:0482); 
площею 84,3926 га (кадастровий номер 2322181600:01:001:0620); 
площею 45,0000 га (кадастровий номер 2322180400:08:001:0337); 
площею 44,5000 га (кадастровий номер 2322180400:05:001:0011); 
площею 12,1629 га (кадастровий номер 2322180400:07:001:1819); 
площею 14,3973 га (кадастровий номер 2323686600:14:011:0002); 
площею 7,1429 га (кадастровий номер 2323686600:08:004:0027); 
площею 7,0763 га (кадастровий номер 2323686600:08:002:0006); 
площею 0,5329 га (кадастровий номер 2323686600:08:002:0007); 
площею 22,2810 га (кадастровий номер 2323686600:08:005:0026); 
площею 11,5744 га (кадастровий номер 2323686600:11:007:0008); 
площею 6,6078 га (кадастровий номер 2323685200:07:010:0001); 
площею 14,7577 га (кадастровий номер 2323686600:08:005:0025); 
площею 10,3877 га (кадастровий номер 2323686600:14:010:0003); 
площею 11,2827 га (кадастровий номер 2323686600:11:001:0010); 
площею 9,2885 га (кадастровий номер 2323687200:05:007:0009); 
площею 23,6031 га (кадастровий номер 2323682400:03:005:0020); 
площею 1314,6382 га (кадастровий номер 2322155600:06:001:0002); 



 
 

5 

площею 70,1743 га (кадастровий номер 2322155600:03:004:2017); 
площею 86,8182 га (кадастровий номер 2322155300:02:005:3699); 
площею 1,7498 га (кадастровий номер 2322188600:04:001:0184); 
площею 3,3191 га (кадастровий номер 2322188600:03:001:3533); 
площею 4,0839 га (кадастровий номер 2322188600:04:001:0183); 
площею 17,2472 га (кадастровий номер 2322188600:04:002:0175); 
площею 26,6743 га (кадастровий номер 2322188600:04:002:0176); 
площею 33,1175 га (кадастровий номер 2322188600:02:001:1345) земель 

лісогосподарського призначення, для ведення лісового господарства і 
пов’язаних з ним послуг, які розташовані на території Запорізького району 
Запорізької області. 

 
3. Запропонувати ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЗАПОРІЗЬКЕ 

ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» здійснити державну реєстрацію 
припинення права постійного користування земельними ділянками                        
в установленому законодавством порядку. 

 
4. 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 
 
 

 

 
 


