
 
   

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 
 

14.01.2019                  м. Запоріжжя                                            № 18 
 
 
Про надання Бердянському державному педагогічному університету в 
постійне користування земельної ділянки площею 0,7702 га для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 
 
 
 

Керуючись статтями 6, 13, 21 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 17, 38, 92, 120, 122, 123, 125, 126, 141 Земельного 
кодексу України, розглянувши клопотання Бердянського державного 
педагогічного університету про надання у постійне користування земельної 
ділянки, яка була надана в постійне користування Бердянському вищому 
професійному училищу № 9, що припинило діяльність (наказ Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України від 27.04.2011 № 403 «Про створення 
структурного підрозділу Бердянського державного педагогічного 
університету», на якій розташовані об’єкти нерухомого майна державної 
власності (витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно                 
від 04.12.2014 № 30457240), що перебувають в оперативному управлінні 
Бердянського державного педагогічного університету за адресою:        
Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Шевченка, 15а, для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти, враховуючи реєстрацію земельної 
ділянки в Державному земельному кадастрі (витяг про земельну ділянку         
від 31.05.2017  № НВ-2303180662017), реєстрацію права державної власності на 
земельну ділянку (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності від 20.03.2018 № 117666938), 
ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 
 

1. Припинити Бердянському вищому професійному училищу № 9 право 
постійного користування земельною ділянкою площею 0,7702 га (кадастровий 
номер 2310400000:09:006:0438) земель житлової та громадської забудови 
державної власності, розташованої в межах населеного пункту за адресою: 
Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Шевченка, 15а, яка надана в постійне 
користування для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 
(розміщення та обслуговування учбових корпусів і гуртожитку училища) 



 2
відповідно до державного акта на право постійного користування землею          
серії ІІ – ЗП № 001071, зареєстрованого 29 листопада 2001 року за № 1137, у 
зв’язку з його ліквідацією. 
 
 2. Надати Бердянському державному педагогічному університету в 
постійне користування земельну ділянку площею 0,7702 га (кадастровий номер 
2310400000:09:006:0438) із земель житлової та громадської забудови державної 
власності, яка розташована в межах населеного пункту за адресою:           
Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Шевченка, 15а, для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти (розміщення та обслуговування 
учбових корпусів і гуртожитку училища). 
 

3. Запропонувати Бердянському державному педагогічному університету: 
1) зареєструвати право постійного користування земельною ділянкою 

відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень»; 

2) виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 
Земельного кодексу України. 
 
 
 
Голова                                                                                         К. БРИЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 


