
    ПРОЄКТ № 233 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «__» _________ 2020 року                 № ____ 
 

Про погодження технічної  

документації із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки  

по вул. Ялтинській, 1 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 122, 186 

Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 56 Закону України «Про 

землеустрій», пунктом 107 постанови Кабінету Міністрів України  

від 17.10.2012 № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного 

земельного кадастру», розглянувши клопотання ТОВ «ТЕКТОАРЕАЛ» та 

технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок, Кропивницька міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельної ділянки, яка перебуває у постійному користуванні 

комунального закладу «Кіровоградський обласний онкологічний диспансер»  

по вул. Ялтинській, 1 загальною площею 5,6270 га (кадастровий  

№ 3510100000:35:232:0040) для будівництва та обслуговування будівель 

закладів охорони здоров’я (вид використання: для розміщення обласного 

онкологічного диспансеру) на дві новосформовані земельні ділянки:  

площею 5,6223 га та площею 0,0047 га. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності  

та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

О.Мосіна.  
 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

Дар’я Корець 35 83 56 

 



   
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення Кропивницької міської ради № _____ 

«Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Ялтинській, 1» 

 

Підстава: клопотання від 16.12.2020 р. № 23485-011-13 

 

 Земельна ділянка по вул. Ялтинській, 1 на якій погоджується поділ, 

перебуває у постійному користуванні комунального закладу «Кіровоградський 

обласний онкологічний диспансер» (рішення про державну реєстрацію прав та 

їх обтяжень, індексний номер: 25022659 від 05.10.2015 р.). 

 Рішенням міської ради від 06.10.2020 р. № 3959 надано Комунальному 

закладу «Кіровоградський обласний онкологічний диспансер» дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по вул. Ялтинській, 1. 

 Відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України 

технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок погоджується: 

у разі якщо поділ, об’єднання земельних ділянок здійснюється її 

користувачем - власником земельних ділянок, а щодо земельних ділянок 

державної або комунальної власності - органом виконавчої влади, Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки 

Крим, органом місцевого самоврядування, уповноваженими розпоряджатися 

земельними ділянками відповідно до повноважень, визначених статтею 122 

цього Кодексу; 

у разі поділу, об’єднання земельної ділянки, що перебуває у заставі, - 

заставодержателем; 

у разі поділу, об’єднання власником земельної ділянки, що перебуває у 

користуванні, - землекористувачем. 

Даним рішенням передбачено погодити технічну документацію із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Ялтинській, 1. 

 

 

 

Начальник управління  

земельних відносин та охорони  

навколишнього природного середовища    Олег ВОВЕНКО 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n1042

