
 

 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 
 

м. Олександрія 
 
Про постійне користування 

 
Відповідно до ст. 26, пп. 1 п. а) ч. 1 ст. 33, ст. 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 92, 141 Земельного кодексу України, враховуючи 
подану заяву, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
1) Припинити комунальному закладу «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ М. ОЛЕКСАНДРІЇ» (правонаступник комунальне підприємство «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради) 
право постійного користування на земельну ділянку площею 0,7980 га за адресою: 
сел. Олександрійське, вул. Довіри, 10 з кадастровим номером 3510345300:50:000:0228 (номер 
запису про інше речове право 13613087 від 10.03.2016) для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги, у зв’язку з передачею будівель з 
балансу підприємства. 

2) Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної 
громади в особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку за адресою: 
сел. Олександрійське, вул. Миру, 5 площею 0,4278 га (кадастровий номер 
3510345300:50:000:0159). 

3) Припинити МІСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ЛІКУВАЛЬНО-
ПРОФІЛАКТИЧНОМУ ЗАКЛАДУ-АМБУЛАТОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ 
МЕДИЦИНИ № 2 МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ  (правонаступник комунальний заклад «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії») право постійного користування на 
земельну ділянку площею 0,4278 га за адресою: сел. Олександрійське, вул. Миру, 5 з 
кадастровим номером 3510345300:50:000:0159 (номер запису про інше речове право 3389030 
від 15.11.2013) для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги, у зв’язку з припиненням юридичної особи. 

4) Надати комунальному підприємству «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ М. ОЛЕКСАНДРІЇ» Олександрійської міської ради в постійне користування  
земельну ділянку площею 0,4278 га за адресою: сел. Олександрійське, вул. Миру, 5 з 
кадастровим номером 3510345300:50:000:0159 для будівництва та обслуговування будівель 
закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги. 

5) Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. та постійну комісію міської ради з 
питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин. 
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2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. 
 
 
 
Міський голова  Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 
 


