
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 
 

м. Олександрія 
 

Про припинення права постійного  
користування земельними ділянками 
 

Відповідно до ст. 26, пп.1 п.а) ч.І ст. 33, ст. 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 92, 141 Земельного кодексу України, враховуючи 
рішення Кіровоградської обласної ради від 17.09.2019 № 683, подані заяви та службову 
записку юридичного управління міської ради від 13.08.2019 № 212/2316,  

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Припинити комунальному некомерційному підприємству «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА 

ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» право постійного 
користування земельною ділянкою площею 1,8755 га за адресою: вул. Дружби народів, 10 
(кадастровий номер 3510300000:14:612:0001) для будівництва та обслуговування будівель 
закладів охорони здоров’я, зняти з державної реєстрації інше речове право 32106976 від 
20.06.2019. Вважати таким, що втратив чинність, державний акт на право постійного 
користування землею серія ЯЯ 155223 від 30.06.2006. 

Дати згоду на передачу земельної ділянки площею 1,8755 га за адресою: 
вул. Дружби народів, 10 (кадастровий номер 3510300000:14:612:0001) до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області. 

Виконавчому комітету Олександрійської міської ради забезпечити здійснення 
організаційно-правових заходів щодо виконання даного рішення після прийняття 
відповідного рішення Кіровоградською обласною радою. 

2) Припинити комунальному некомерційному підприємству 
«ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» право постійного користування земельною 
ділянкою площею 0,2199 га за адресою: пл. Покровська, 27 (кадастровий номер 
3510300000:03:136:0001) для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 
здоров’я. Вважати таким, що втратив чинність, державний акт на право постійного 
користування землею серія ЯЯ 160611 від 26.03.2008. 

Дати згоду на передачу земельної ділянки площею 0,2199 га за адресою: 
пл. Покровська, 27 (кадастровий номер 3510300000:03:136:0001) до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області. 

Виконавчому комітету Олександрійської міської ради забезпечити здійснення 
організаційно-правових заходів щодо виконання даного рішення після прийняття 
відповідного рішення Кіровоградською обласною радою. 

3) Припинити комунальному некомерційному підприємству 
«ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ» право постійного користування земельною ділянкою площею 
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0,9441 га за адресою: вул. Міліцейська, 76 (кадастровий номер 3510300000:11:497:0021) 
для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я, зняти з державної 
реєстрації інше речове право 5691858 від 19.05.2014.  

Дати згоду на передачу земельної ділянки площею 0,9441 га за адресою: 
вул. Міліцейська, 76 (кадастровий номер 3510300000:11:497:0021) до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області. 

Виконавчому комітету Олександрійської міської ради забезпечити здійснення 
організаційно-правових заходів щодо виконання даного рішення після прийняття 
відповідного рішення Кіровоградською обласною радою. 

4) Припинити комунальному некомерційному підприємству 
«ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ НАРКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ» право постійного користування земельною ділянкою площею 
0,3066 га за адресою: пров. Банний, 4 (кадастровий номер 3510300000:09:441:0001) для 
будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я, зняти з державної 
реєстрації інше речове право 15991373 від 19.08.2016. Вважати таким, що втратив 
чинність, державний акт на право постійного користування землею серія ЯЯ 155224 від 
11.07.2006. 

Дати згоду на передачу земельної ділянки площею 0,3066 га за адресою: 
пров. Банний, 4 (кадастровий номер 3510300000:09:441:0001) до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області. 

Виконавчому комітету Олександрійської міської ради забезпечити здійснення 
організаційно-правових заходів щодо виконання даного рішення після прийняття 
відповідного рішення Кіровоградською обласною радою. 

5) Припинити комунальному некомерційному підприємству 
«ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» право постійного користування земельною 
ділянкою площею 3,0687 га за адресою: вул. Миру, 61 (кадастровий номер 
3510300000:09:395:0001) для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 
здоров’я. Вважати таким, що втратив чинність, державний акт на право постійного 
користування землею серія ЯЯ 162501 від 29.03.2007. 

Дати згоду на передачу земельної ділянки площею 3,0687 га за адресою: вул. Миру, 
61 (кадастровий номер 3510300000:09:395:0001) до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області. 

Виконавчому комітету Олександрійської міської ради забезпечити здійснення 
організаційно-правових заходів щодо виконання даного рішення після прийняття 
відповідного рішення Кіровоградською обласною радою. 

6) Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. та постійну комісію 
міської ради з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних 
відносин. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. 
 
 
 
 
 
Міський голова С. ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 


