
Україна 
 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА 
сьомого скликання 

тридцять шоста позачергова  сесія  
 

РІШЕННЯ 
 

03.04.2020                                                                                              № 19 

 

 

Про передачу в постійне користування комунальному 
некомерційному підприємству «Запорізький обласний центр 
служби крові» Запорізької обласної ради земельних ділянок, що 
перебувають в постійному користуванні комунальної установи 
«Мелітопольська станція переливання крові» Запорізької обласної 
ради, комунальної установи «Бердянська станція переливання 
крові» Запорізької обласної ради, комунальної установи 
«Токмацька станція переливання крові» Запорізької обласної ради 
 

Керуючись статтями 8, 83, 92, 122, 123, 141 Земельного кодексу 
України, ч. 2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішеннями Запорізької обласної ради від 12.12.2019 № 11 «Про 
припинення комунальної установи «Спеціалізоване територіальне 
медичне об’єднання «Трансфузіологія» Запорізької обласної ради, 
комунальної установи «Мелітопольська станція переливання крові» 
Запорізької обласної ради, комунальної установи «Бердянська станція 
переливання крові» Запорізької обласної ради, комунальної установи 
«Токмацька станція переливання крові» Запорізької обласної ради 
шляхом приєднання до комунальної установи «Запорізька обласна 
станція переливання крові» Запорізької обласної ради», від 27.02.2020 
№ 10 «Про створення комунального некомерційного підприємства 
«Запорізький обласний центр служби крові» Запорізької обласної 
ради», враховуючи витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності від 06.07.2018 
№ 129917499 (дата державної реєстрації – 02.07.2018, номер запису 
про право власності 26918561, реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна 1591915223107), витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 06.07.2018 
№ 129918827 (дата державної реєстрації – 02.07.2018, номер запису 
про інше речове право 26918750, реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна 1591915223107), Державний акт на право постійного 
користування землею (серія І-ЗП № 003193), зареєстрований 
27 листопада 2000 року, витяг з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку від 29.05.2018 НВ-2304314232018, витяг з Державного 
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реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 06.07.2018 № 129924902 (дата державної реєстрації – 
02.07.2018, номер запису про право власності 26919381, реєстраційний 
номер об’єкта нерухомого майна 1591966223107), витяг з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 
речового права від 06.07.2018 № 129925180 (дата державної реєстрації 
– 02.07.2018, номер запису про інше речове право 26919481, 
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1591966223107), 
Державний акт на право постійного користування землею (серія І-ЗП 
№ 003193), зареєстрований 27 листопада 2000 року, витяг з Державного 
земельного кадастру про земельну ділянку від 29.05.2018                     
НВ-2304314112018, витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності від 28.02.2017 
№ 81467456 (дата державної реєстрації – 21.02.2017, номер запису про 
право власності 19244970, реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна 1185229823107), витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 28.02.2017 
№ 81469314 (дата державної реєстрації – 21.01.2017, номер запису про 
інше речове право 19245315, реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна 1185229823107), Державний акт на право постійного 
користування земельною ділянкою (серія ЯЯ № 119035), 
зареєстрований 06 лютого 2007 року, витяг з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку від 28.12.2016 НВ-2302781592016, витяг 
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 
іншого речового права від 20.11.2019 № 189425979 (дата державної 
реєстрації – 28.10.2019, номер запису про інше речове право 34219078, 
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1965079623104), 
Державний акт на право постійного користування землею (серія ІІ-ЗП 
№ 002242), зареєстрований 21 березня 2003 року, витяг з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 27.08.2014 № 26036113 (дата державної реєстрації – 
26.08.2014, номер запису про право власності 6796100, реєстраційний 
номер об’єкта нерухомого майна 439527323104), витяг з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх 
обтяжень від 18.12.2014 № 31184530 (дата державної реєстрації – 
16.12.2014, номер запису про інше речове право 8124746, 
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 439527323104), витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 
права власності від 22.04.2015 № 36631070 (дата державної реєстрації 
– 17.04.2015, номер запису про право власності 9449560, реєстраційний 
номер об’єкта нерухомого майна 623270223110), витяг з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 
речового права від 29.01.2020 № 198212575 (дата державної реєстрації 
– 24.01.2020, номер запису про інше речове право 35248613, 
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 623270223110), 
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Державний акт на право постійного користування землею (серія І-ЗП 
№ 004235), зареєстрований 24 січня 2000 року, витяг з Державного 
земельного кадастру про земельну ділянку від 04.03.2014 НВ-
2300757182014, звернення голови комісії з припинення комунальної 
установи «Мелітопольська станція переливання крові» Запорізької 
обласної ради від 16.01.2020 № 01-10/36, звернення голови комісії з 
припинення комунальної установи «Бердянська станція переливання 
крові» Запорізької обласної ради від 17.01.2020 № 34, звернення голови 
комісії з припинення комунальної установи «Токмацька станція 
переливання крові» Запорізької обласної ради від 16.01.2020 № 59, 
звернення комунальної установи «Запорізька обласна станція 
переливання крові» Запорізької обласної ради від 22.01.2020 № 75, 
Запорізька обласна рада  
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Припинити комунальній установі «Мелітопольська станція 
переливання крові» Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ 05499100) 
право постійного користування земельними ділянками, а саме: 

- площею 0,2186 га, кадастровий номер 2310700000:02:014:0184, 
яка розташована за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, проспект 
Богдана Хмельницького, 46/2 (землі житлової та громадської забудови; 
для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я 
та соціальної допомоги), зареєстроване у Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 
02.07.2018 за номером 26918750; 

- площею 0,0280 га, кадастровий номер 2310700000:02:014:0183, 
яка розташована за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, проспект 
Богдана Хмельницького, 46/2 (землі житлової та громадської забудови; 
для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я 
та соціальної допомоги), зареєстроване у Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 
02.07.2018 за номером 26919481; 

- площею 0,1513 га, кадастровий номер 2310700000:02:018:0030, 
яка розташована за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця 
Сєдовців, 1 (землі житлової та громадської забудови, для будівництва 
та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної 
допомоги), зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 21.02.2017 за 
номером 19245315. 
 
 2. Припинити комунальній установі «Бердянська станція 
переливання крові» Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ 05499091) 
право постійного користування земельними ділянками, а саме: 

- площею 0,2743 га, кадастровий номер 2310400000:09:002:0171, 
яка розташована за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця 
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Консульська, 23ж (землі житлової та громадської забудови; для 
будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги), зареєстроване у Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 
28.10.2019 за номером 34219078; 

- площею 0,0443 га, кадастровий номер 2310400000:09:002:0164, 
яка розташована за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця 
Консульська (Комунарів), 23з (землі житлової та громадської забудови; 
для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я 
та соціальної допомоги), зареєстроване у Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 
16.12.2014 за номером 8124746. 
 
 3. Припинити комунальній установі «Токмацька станція 
переливання крові» Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ 05492522) 
право постійного користування земельною ділянкою площею 0,5890 га, 
кадастровий номер 2311000000:01:013:0008, яка розташована за 
адресою: Запорізька обл., м. Токмак, вулиця Карла Лібкнехта, 150 (землі 
житлової та громадської забудови; для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги), 
зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію іншого речового права 24.01.2020 за номером 35248613. 
 

4. Передати комунальному некомерційному підприємству 
«Запорізький обласний центр служби крові» Запорізької обласної ради 
(код ЄДРПОУ 05499085) в постійне користування, без зміни цільового 
призначення земельні ділянки, власником яких є територіальні громади 
сіл, селищ, міст Запорізької області в особі Запорізької обласної ради, а 
саме: 

- площею 0,2186 га, кадастровий номер 2310700000:02:014:0184, 
яка розташована за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, проспект 
Богдана Хмельницького, 46/2 (землі житлової та громадської забудови; 
для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я 
та соціальної допомоги); 

- площею 0,0280 га, кадастровий номер 2310700000:02:014:0183, 
яка розташована за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, проспект 
Богдана Хмельницького, 46/2 (землі житлової та громадської забудови; 
для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я 
та соціальної допомоги); 

- площею 0,1513 га, кадастровий номер 2310700000:02:018:0030, 
яка розташована за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця 
Сєдовців, 1 (землі житлової та громадської забудови, для будівництва 
та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної 
допомоги); 
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- площею 0,2743 га, кадастровий номер 2310400000:09:002:0171, 
яка розташована за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця 
Консульська, 23ж (землі житлової та громадської забудови; для 
будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги); 

- площею 0,0443 га, кадастровий номер 2310400000:09:002:0164, 
яка розташована за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця 
Консульська (Комунарів), 23з (землі житлової та громадської забудови; 
для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я 
та соціальної допомоги); 

- площею 0,5890 га, кадастровий номер 2311000000:01:013:0008, 
яка розташована за адресою: Запорізька обл., м. Токмак, вулиця Карла 
Лібкнехта, 150 (землі житлової та громадської забудови; для 
будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги). 

 
5. Керівнику комунального некомерційного підприємства 

«Запорізький обласний центр служби крові» Запорізької обласної ради: 
1) здійснити державну реєстрацію права постійного користування 

земельними ділянками, переданими цим рішенням; 
2) виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст. 

96 Земельного кодексу України; 
3) забезпечити збереження та належне утримання нерухомого 

майна, контроль за цільовим використанням земельних ділянок, 
переданих у постійне користування. 
 
 
 
Перший заступник  
голови ради                                                                  Єгор СЕМЕНКОВ 


