
 
   

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 
15.07.2019                  м. Запоріжжя                                  № 341 

 
 
 
Про припинення Мелітопольському об’єднаному управлінню Пенсійного 
фонду України в Запорізькій області права постійного користування 
земельною ділянкою для будівництва та обслуговування будівель органів 
державної влади та місцевого самоврядування та надання такої земельної 
ділянки в постійне користування Пенсійному фонду України  
 
 

Керуючись статтями 6, 13, 21 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 17, 38, 92, 120, 122, 123, 125, 126, 141, 142 Земельного 
кодексу України, розглянувши клопотання Мелітопольського об’єднаного 
управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області про припинення 
права постійного користування земельною ділянкою за адресою: Запорізька 
область, м. Мелітополь, вул. Івана Алексєєва, буд. 2, за його добровільною 
відмовою та клопотання Пенсійного фонду України (від уповноваженої особи – 
начальника Мелітопольського об’єднаного управління Пенсійного фонду 
України в Запорізькій області за довіреністю від 20.12.2018 № 43265/05-22) про 
надання в постійне користування земельної ділянки, зареєстрованої в 
Державному земельному кадастрі (витяг про земельну ділянку від 29.01.2019 
№ НВ-0002649492019), право державної власності, на яку зареєстровано у 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (витяг з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 
01.04.2019 № 161717424), враховуючи реєстрацію розміщених на земельній 
ділянці об’єктів нерухомого майна державної власності за Державою Україна в 
особі Пенсійного фонду України (витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.01.2019 № 153379276), 
ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 
 

1. Припинити Мелітопольському об’єднаному управлінню Пенсійного 
фонду України в Запорізькій області за його добровільною відмовою право 
постійного користування земельною ділянкою державної власності площею 
0,3892 га (кадастровий номер 2310700000:02:014:0126) земель житлової та 
громадської забудови, яка розташована в межах населеного пункту за адресою: 



 2
Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Івана Алексєєва, буд. 2, для 
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 
самоврядування, яка надана в його постійне користування відповідно до 
державного акта на право постійного користування земельною ділянкою 
серії ЯЯ № 119051, зареєстрованого 16.02.2009 за № 030926200001. 

 
2. Надати Пенсійному фонду України в постійне користування земельну 

ділянку державної власності без зміни її меж та цільового призначення площею 
0,3892 га (кадастровий номер 2310700000:02:014:0126) земель житлової та 
громадської забудови, яка розташована в межах населеного пункту за адресою: 
Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Івана Алексєєва, буд. 2, для 
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 
самоврядування.  

 
3. Мелітопольське об’єднане управління Пенсійного фонду України в 

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

 
4. Запропонувати Пенсійному фонду 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.  
 
 
 
 
Тимчасово виконувач  
обов’язків голови  Е. СЛЕПЯН 
 
 


