
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

 
13.09.2018 № 484 

 
Про надання Спеціальному приймальнику для утримання осіб, підданих 
адміністративному арешту Запорізького міського управління Головного 
управління Міністерства внутрішніх справ України в Запорізькій області у 
постійне користування земельної ділянки площею 0,5618 га для 
розташування будівлі спеціального приймальника 
 
 
 

Керуючись статтями 6, 13, 21 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 17, 38, 92, 122, 123, 125, 126, 134 Земельного кодексу 
України, статтями 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», розглянувши 
клопотання Спеціального приймальника для утримання осіб, підданих 
адміністративному арешту Запорізького міського управління Головного 
управління Міністерства внутрішніх справ України в Запорізькій області про 
надання в постійне користування земельної ділянки державної власності, на 
якій розташоване нерухоме майно державної власності (витяг про реєстрацію 
права власності на нерухоме майно від 15.02.2010 № 25314847), враховуючи 
рішення Запорізької міської ради від 28.01.2015 № 24/61 «Про затвердження 
Спеціальному приймальнику для утримання осіб, підданих адміністративному 
арешту Запорізького міського управління Головного управління Міністерства 
внутрішніх справ України в Запорізькій області проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по пров. Кузнецькому, 11 для розташування 
будівлі спеціального приймальника», реєстрацію земельної ділянки в 
Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку від 24.12.2014 НВ-2301266102014),  
ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 
 

1. Надати Спеціальному приймальнику для утримання осіб, підданих 
адміністративному арешту Запорізького міського управління Головного 
управління Міністерства внутрішніх справ України в Запорізькій області у 
постійне користування земельну ділянку площею 0,5618 га (кадастровий номер 
2310100000:05:015:0103) із земель житлової та громадської забудови державної 



 2 
власності, яка розташована за адресою: місто Запоріжжя, провулок               
Кузнецький, 11 для розташування будівлі спеціального приймальника. 
 

2. Запропонувати Спеціальному приймальнику для утримання осіб, 
підданих адміністративному арешту Запорізького міського управління 
Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Запорізькій 
області: 

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               
ст. 96 Земельного кодексу України. 

 
 
Голова                                                                                            К. БРИЛЬ 
 
 
 
 
 


