
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
15.11.2017 № 609 

 
Про припинення Головному управлінню Міністерства внутрішніх справ 
України в Запорізькій області права постійного користування земельною 
ділянкою для розташування спортивного табору та надання такої земельної 
ділянки в постійне користування Головному управлінню Національної поліції в 
Запорізькій області 
 
 
 
 

Керуючись статтями 6, 13, 21 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 17, 38, 92, 122, 123, 125, 126, 141, 142 Земельного 
кодексу України, розглянувши клопотання Головного управління Міністерства 
внутрішніх справ України в Запорізькій області про припинення права 
постійного користування земельною ділянкою за адресою: Запорізька обл.,      
м. Запоріжжя, вул. Чубанова за його добровільною відмовою та клопотання 
Головного управління Національної поліції в Запорізькій області про надання в 
постійне користування земельної ділянки, зареєстрованої в Державному 
земельному кадастрі, право державної власності, на яку зареєстровано у 
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 реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон 
відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 
09.10.2017 № 99745200), враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 
16.09.2015 № 730 «Про утворення територіальних органів Національної поліції 
та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ»: 
 

1. Припинити Головному управлінню Міністерства внутрішніх справ 
України в Запорізькій області за його добровільною відмовою право постійного 
користування земельною ділянкою державної власності площею 0,3470 га 
(кадастровий номер 2310100000:03:044:0003) земель житлової та громадської 
забудови, яка розташована в межах населеного пункту за адресою: Запорізька 
обл., м. Запоріжжя, вул. Чубанова, для будівництва та обслуговування будівель 
органів державної влади та місцевого самоврядування (для розташування 



 
 

2

спортивного табору), що зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно (витяг про реєстрацію іншого речового права від 18.09.2017   
№ 97563167). 

 
2. Надати Головному управлінню Національної поліції в Запорізькій 

області в постійне користування земельну ділянку державної власності без 
зміни її меж та цільового призначення площею 0,3470 га (кадастровий номер 
2310100000:03:044:0003) земель житлової та громадської забудови, яка 
розташована в межах населеного пункту за адресою: Запорізька обл.,                
м. Запоріжжя, вул. Чубанова, для будівництва та обслуговування будівель 
органів державної влади та місцевого самоврядування (для розташування 
спортивного табору). 

 
3. Головному управлінню Міністерства внутрішніх справ України в 

Запорізькій області здійснити державну реєстрацію припинення права 
постійного користування земельною ділянкою в установленому законодавством 
порядку. 

 
4. Головному управлінню Національної поліції в Запорізькій області: 
1) здійснити державну реєстрацію права постійного користування 

земельною ділянкою в установленому законодавством порядку; 
2) виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 

Земельного кодексу України. 
 
 
 
 
Голова обласної 
державної адміністрації                                                             К.І. Бриль 
 


