
су?
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕН Н Я № 948

_22_Е£р££Ня__2015 р. 41 сесія 6 с ™ 3™*

Про погодження укладення договору земельного сервітуту 
Вінницькою обласною дитячою клінічною лікарнею

Відповідно до статей 79-1, 98, 99, 100 Земельного кодексу України, 
пункту 19 частини 1 статті 43, частини 4, 5 статті 60 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, статті 59 Закону України „Про 
землеустрій”, пункту 3 розділу II „Прикінцеві та перехідні положення” Закону 
України ’’Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності”, пункту 1 статті 4-1 
Закону України ’’Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень”, враховуючи клопотання Департаменту охорони здоров’я та 
курортів Вінницької обласної державної адміністрації, управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області та висновки 
постійних комісій обласної Ради з питань регулювання комунальної власності 
та приватизації, з питань регулювання земельних ресурсів та реформування 
земельних відносин, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Передати земельну ділянку (кадастровий номер 
0510100000:02:036:0066), площею 0,0480 га та земельну ділянку (кадастровий 
номер 0510100000:02:036:0065), площею 5,0687 га, які розташовані за 
адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд. 108, м. Вінниця, Вінницька область, в 
постійне користування Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні.

2. Доручити головному лікарю Вінницької обласної дитячої клінічно' 
лікарні Паненку В.В. вжити заходів щодо здійснення державної реєстраці' 
права спільної власності територіальних громад області, в особі Вінницької 
обласної Ради, та права постійного користування Вінницькою обласною 
дитячою клінічною лікарнею на земельні ділянки площами 5,0687 га 
(кадастровий номер 0510100000:02:036:0065) та 0,0480 га (кадастровий номер 
0510100000:02:036:0066), що розташовані за адресою: вул. Хмельницьке шосе, 
буд. 108, м. Вінниця.

3. Погодити укладення Вінницькою обласною дитячою клінічною 
лікарнею договору строкового платного сервітуту (додається) на земельну 
ділянку площею 0,0480 га (кадастровий номер 0510100000:02:036Ю066>. що 
розташована за адресою: вул. Хмельницьке шосе, будшЮ8Г Ш  ©шниг я, із 
товариством з обмеженою відповідальністю ’’ШИТВА’̂ ■ для: встанбйлрння
твердопаливного котла та ДОПОМІЖНОГО обладнання.11'* !ІЬ виконавчого з п а р с т ч
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4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(Форманюк М.В.) та з питань регулювання земельних ресурсів та 
реформування земельних відносин (Бондар А.О.)
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