
 
   

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 
04.06.2019                  м. Запоріжжя                                  № 302 

 
Про припинення Мелітопольському об’єднаному управлінню Пенсійного 
фонду України в Запорізькій області права постійного користування 
земельною ділянкою державної власності та передачу її у комунальну 
власність 
 
 

Керуючись статтями 6, 13, 21 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 17, 38, 83, 92, 117, 122, 125, 126, 141 Земельного 
кодексу України, розглянувши клопотання Мелітопольського об’єднаного 
управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області про припинення 
права постійного користування земельною ділянкою державної власності за 
адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 85, яка 
перебуває в його постійному користуванні відповідно до державного акта на 
право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 111645, 
зареєстрованого 02 серпня 2011 року за № 231070003000005, враховуючи 
реєстрацію земельної ділянки в Державному земельному кадастрі (витяг про 
земельну ділянку від 11.07.2018 № НВ-0001781222018), реєстрацію в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права державної 
власності на земельну ділянку та права постійного користування земельною 
ділянкою (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового права від 21.06.2018 № 128499658), рішення 
Мелітопольської районної ради Запорізької області від 21.03.2019 № 23 «Про 
клопотання щодо передачі земельної ділянки кадастровий номер 
2310700000:02:015:0207 в спільну власність територіальних громад 
Мелітопольського району в особі Мелітопольської районної ради», а також 
реєстрацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права 
комунальної власності на комплекс будівель та споруд, який розташований на 
зазначеній земельній ділянці за територіальною громадою Мелітопольського 
району в особі Мелітопольської районної ради (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 
10.07.2018 № 130343468), 



 2
ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 
 

1. Припинити Мелітопольському об’єднаному управлінню Пенсійного 
фонду України в Запорізькій області право постійного користування земельною 
ділянкою державної власності площею 0,1456 га (кадастровий номер 
2310700000:02:015:0207) земель житлової та громадської забудови для 
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 
самоврядування, розташованою в межах населеного пункту за адресою: 
Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 85, яка надана в його 
постійне користування відповідно до державного акта на право постійного 
користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 111645, зареєстрованого 
02 серпня 2011 року за № 231070003000005, право постійного користування на 
яку зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
(витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 
іншого речового права від 21.06.2018 № 128499658). 

 
2. Передати Мелітопольській районній раді земельну ділянку державної 

власності площею 0,1456 га (кадастровий номер 2310700000:02:015:0207) 
земель житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування 
будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, розташовану в 
межах населеного пункту за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, 
вул. Гетьманська, 85, у комунальну власність територіальної громади 
Мелітопольського району за актом приймання-передачі такої земельної 
ділянки. 
 

3. Мелітопольському об’єднаному управлінню Пенсійного фонду України 
в Запорізькій області здійснити державну реєстрацію припинення права 
постійного користування земельною ділянкою. 
 

4. Рекомендувати Мелітопольській районній раді здійснити державну 
реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку. 
 
 
 
Голова  К. БРИЛЬ 
 
 
 
 


