
 
  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 
 

29.08.2018 № 459 
 
 
Про надання Державній фіскальній службі України в постійне 
користування земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 
 
 
 
 

Керуючись статтями 6, 13, 21 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 17, 38, 92, 122, 123, 125, 126, 141 Земельного кодексу 
України, розглянувши клопотання Вільнянської об’єднаної державної 
податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області про 
припинення, за добровільною відмовою, права постійного користування 
земельною ділянкою, яка перебуває на праві постійного користування, що 
зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 
речового права від 09.02.2017 № 79933316), та клопотання Державної 
фіскальної служби України про надання такої земельної ділянки в постійне 
користування, враховуючи реєстрацію земельної ділянки в Державному 
земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну 
ділянку від 08.12.2017 НВ-2303803012017), реєстрацію права державної 
власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового права від 09.02.2017 № 79933316), 
ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 

 
1. Припинити Вільнянській об’єднаній державній податковій інспекції 

Головного управління ДФС у Запорізькій області право постійного 
користування земельною ділянкою державної власності площею 0,6596 га 
(кадастровий номер 2310100000:04:028:0349) земель житлової та громадської 
забудови, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Богдана Ступки, 8, за її 
добровільною відмовою. 
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2. Надати Державній фіскальній службі України в постійне користування 
земельну ділянку державної власності площею 0,6596 га (кадастровий номер 
2310100000:04:028:0349) земель житлової та громадської забудови, 
розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Богдана Ступки, 8, для 
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 
самоврядування. 

 
3. Запропонувати Вільнянській об’єднаній державній податковій інспекції 

Головного управління ДФС у Запорізькій області здійснити державну 
реєстрацію припинення права постійного користування в установленому 
законодавством порядку. 

 
4. Запропонувати Державній фіскальній службі України: 
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                                                                                         К. БРИЛЬ 
 
 
 
 


