
 
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  04 червня 2015 року                                        № 4134 
 
 
Про надання ДУ «Кіровоградський  
обласний лабораторний центр  
Держсанепідслужби України»  
дозволів на розроблення проектів  
землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок по м. Кіровограду  
  

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34               
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,              
статтею 50 Закону України “Про землеустрій”, статтями 12, 116, 118, 121, 
123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши звернення                         
ДУ «Кіровоградський ОЛЦДСЕСУ», Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Припинити міському відділу охорони здоров’я, міській                
санітарно-епідеміологічній станції право постійного користування 
земельною ділянкою (державний акт від 29.09.1994 серія КР № 00000196) 
площею 0,4400 га по вул. Тобілевича, 24, надане на підставі              
рішення виконкому Кіровоградської міської ради народних депутатів                                
від 09.02.1994 № 123 для розміщення міської санітарно-епідеміологічної 
станції.  

Земельну ділянку площею 0,4400 га по вул. Тобілевича, 24 віднести до 
земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або 
користування. 

2. Надати Державній установі «Кіровоградський обласний 
лабораторний центр Держсанепідслужби України» дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування по вул. Тобілевича, 24 загальною площею 0,4310 га – землі 
громадської забудови для розміщення комплексу будівель лабораторного 
центру (КВЦПЗ 03.03) за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
що перебувають у запасі.  
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3. Припинити Кіровоградській міській санітарно-епідеміологічній 
станції право постійного користування земельною ділянкою (державний акт 
від 15.06.1998 серія І-КР  № 000671) площею 0,50598 га по вул. Комарова, 64, 
надане на підставі рішення виконкому Кіровоградської міської                        
ради народних депутатів від 10.12.1997 № 1019 для розміщення 
адміністративно-лабораторних та допоміжних приміщень і споруд. 

Земельну ділянку площею 0,50598 га по вул. Комарова, 64 віднести до 
земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або 
користування. 

4. Надати Державній установі «Кіровоградський обласний 
лабораторний центр Держсанепідслужби України» дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування по вул. Комарова, 64 загальною площею 0,5609 га – землі 
громадської забудови для розміщення комплексу будівель лабораторного 
центру (КВЦПЗ 03.03) за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
що перебувають у запасі.  

5. Припинити спільній власності територіальних громад сіл, селищ і 
міст області в управлінні обласної ради право постійного користування 
земельною ділянкою (зареєстрованого в Книзі записів державних актів на 
право постійного користування за № 1551) загальною площею 5176,5 кв. м 
по вул. Пушкіна, 40/9 надане на підставі рішення Кіровоградської міської 
ради від 26.12.2000 № 814 та від 12.06.2001 № 1032 для розміщення 
санітарно-епідеміологічної станції в зв’язку з актом прийому-передачі        
від 07.02.2013.  

Земельну ділянку площею 0,5177 га по вул. Пушкіна, 40/9 віднести до 
земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або 
користування. 

6. Надати Державній установі «Кіровоградський обласний 
лабораторний центр Держсанепідслужби України» дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування по вул. Пушкіна, 40/9 загальною площею 0,5189 га - землі 
громадської забудови для розміщення комплексу будівель лабораторного 
центру (КВЦПЗ 03.03) за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
що перебувають у запасі. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Литвина Г.М. 

 
 
 
 

Секретар міської ради             І.Марковський 
 
 
Шевченко 22 09 49 


