
 
  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 
 

17.08.2018 № 436 
 
Про надання територіальному управлінню Державної судової адміністрації 
в Запорізькій області в постійне користування земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування по проїзду Дружньому, 13 у м. Запоріжжя 
 
 
 

Керуючись статтями 6, 13, 21 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 17, 38, 84, 92, 116, 117, 122, 123, 125, 126, Земельного 
кодексу України, Законами України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», розглянувши клопотання територіального управління 
Державної судової адміністрації України в Запорізькій області про надання у 
постійне користування земельної ділянки за адресою: Запорізька область,                        
м. Запоріжжя, проїзд Дружний, 13, на якій розташовані об’єкти нерухомого 
майна державної власності, які перебувають на балансі заявника (витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 19.07.2017 № 92289528), враховуючи рішення Запорізької міської 
ради від 25.10.2017 № 44 «Про передачу земельної ділянки у державну 
власність по проїзду Дружньому, 13», лист Державної судової адміністрації 
України від 17.01.2018 № 14-1454/18 про погодження передачі земельної 
ділянки в постійне користування територіальному управлінню Державної 
судової адміністрації України в Запорізькій області, реєстрацію земельної 
ділянки в Державному земельному кадастрі (витяг про земельну ділянку від 
17.11.2017 № НВ-2303723662017), реєстрацію права державної власності на 
земельну ділянку (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності від 01.06.2018 № 125983352), 
ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 
 

1. Надати територіальному управлінню Державної судової адміністрації 
України в постійне користування земельну ділянку площею 0,5508 га 
(кадастровий номер 2310100000:04:037:0062) із земель житлової та громадської 
забудови державної власності, яка розташована в межах населеного пункту за 



 2 
адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, проїзд Дружний, 13, для 
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 
самоврядування. 
 

2. Запропонувати територіальному управлінню Державної судової 
адміністрації України: 

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. 
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