
        ПРОЕКТ № 522 
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від «__» ________ 2016 року                    № _____ 
 

Про затвердження КЗ «КІРОВОГРАДСЬКА  
МІСЬКА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ» технічної документації із  
землеустрою щодо поділу земельної ділянки  
по вул. Короленка, 56 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34               
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                  
статтею 4-1 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», статтею 30 Закону України «Про 
землеустрій», статтями 12, 116, 126, 141 Земельного кодексу України, 
розглянувши звернення КЗ «КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ 
ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ», УПРАВЛІННЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ та технічну 
документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки, 
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Припинити Кіровоградській міській лікарні швидкої медичної 
допомоги право постійного користування земельною ділянкою (державний 
акт на право постійного користування землею від 17.04.2000 р. серія І-КР                   
№ 001561) загальною площею 5,0183 га по вул. Короленка, 56, надане на 
підставі рішення Кіровоградської міської ради від 17.09.1999 р. № 332 для 
розміщення міської лікарні швидкої медичної допомоги. 

Земельну ділянку площею 5,0183 га, віднести до земель житлової та 
громадської забудови, не наданих у власність або користування. 

2. Затвердити КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «КІРОВОГРАДСЬКА 
МІСЬКА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» технічну 
документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки                                 
по вул. Короленка, 56 загальною площею 5,0183 га (у тому числі по                      
угіддях: 5,0183 га – землі громадського призначення) для розміщення 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ 
ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

3. Поділити вищезазначену земельну ділянку (кадастровий                          
№ 3510100000:06:058:0036) загальною площею 5,0183 га на дві окремі 
земельні ділянки: 

 



 2   
 
ділянку № 1 площею 5,0083 га (кадастровий                                                     

№ 3510100000:06:058:0038) по вул. Короленка, 56 передати в постійне 
користування КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «КІРОВОГРАДСЬКА 
МІСЬКА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» для розміщення 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ 
ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ»; 

ділянку № 2 площею 0,0100 га (кадастровий                                                      
№ 3510100000:06:058:0039) по вул. Короленка, 56 залишити у землях запасу 
житлової та громадської забудови. 
 4. У зв’язку з поділом земельної ділянки КОМУНАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДУ «КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» зареєструвати право постійного користування 
земельною ділянкою (кадастровий № 3510100000:06:058:0038) відповідно до 
вимог чинного законодавства України. 

5. Надати УПРАВЛІННЮ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ЄПАРХІЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування 
шляхом зміни цільового призначення земельної ділянки по                                
вул. Короленка, 56 загальною площею 0,0100 га (у тому числі по                  
угіддях: 0,0100 га – землі громадського призначення) для розміщення храму 
за рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають у 
запасі.  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Грабенка О.В. 
 
 
 

 
Міський голова         А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шевченко 22 09 49 


