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ВИСНОВОК 
про погодження Головному управлінню Міністерства внутрішніх справ 

України в Запорізькій області технічної документації із землеустрою щодо 
поділу та об’єднання земельних ділянок 

 
 
 

На виконання вимог статті 186 Земельного кодексу України до 
Запорізької обласної державної адміністрації Головним управлінням 
Міністерства внутрішніх справ України в Запорізькій області подано 
клопотання від 02.08.2017 № 14/52 про погодження технічної документації із 
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок, за якою здійснено 
поділ земельної ділянки загальною площею 0,5220 га (кадастровий номер 
2310100000:01:015:0012) на дві земельні ділянки площею 0,4650 га та площею 
0,0570 га. 

Технічна документація із землеустрою виготовлена на земельну ділянку 
державної власності загальною площею 0,5220 га, зареєстровану в Державному 
земельному кадастрі за кадастровим номером 2310100000:01:015:0012, землі 
житлової та громадської забудови, розташовану в межах населеного пункту за 
адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Глісерна, 19, яка перебуває в 
постійному користуванні Головного управління Міністерства внутрішніх справ 
України в Запорізькій області для будівництва та обслуговування будівель 
органів державної влади та місцевого самоврядування (для функціонування 
комплексу будівель) відповідно до розпорядження голови Запорізької 
облдержадміністрації від 29.06.2017 № 307 «Про надання Головному 
управлінню Міністерства внутрішніх справ України в Запорізькій області в 
постійне користування земельної ділянки для функціонування комплексу 
будівель». 

Згода на поділ земельної ділянки надана розпорядженням голови 
Запорізької облдержадміністрації від 31.07.2017 № 396 «Про надання 
Головному управлінню Міністерства внутрішніх справ України в Запорізькій 
області згоди на поділ земельної ділянки державної власності». 

Право державної власності на земельну ділянку за Запорізькою обласною 
державною адміністрацією та право постійного користування земельною 
ділянкою за Головним управлінням Міністерства внутрішніх справ України в 
Запорізькій області зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно (інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного 



 2
реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого 
майна щодо об’єкта нерухомого майна від 24.07.2017 № 92669184). 

Обласна державна адміністраціє погоджує технічну документацію із 
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок, за якою здійснено 
поділ земельної ділянки державної власності загальною площею 0,5220 га, 
розташованої в межах населеного пункту за адресою: Запорізька обл.,                     
м. Запоріжжя, вул. Глісерна, 19, яка перебуває в постійному користуванні 
Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Запорізькій 
області для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування (для функціонування комплексу будівель), на дві 
земельні ділянки площею 0,4650 га та площею 0,0570 га. 
 
 
 
 
Заступник голови – керівник 
апарату облдержадміністрації                                                    З.М. Бойко 


