
Проект 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

___________ 2019 р. ____  сесія 7 скликання

Про надання згоди на поділ земельних ділянок

Відповідно до статей 8, 79-1, 122, 123 Земельного кодексу України, статті 
56 Закону України „Про землеустрій”, пункту 3 Прикінцевих та перехідних 
положень Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, 
пункту 19 частини 1 статті 43, частин 4,5 статті 60 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи клопотання управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області і висновки 
постійних комісій обласної Ради з питань регулювання комунальної власності 
та приватизації і з питань агропромислового комплексу і земельних відносин, 
обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду комунальному закладу "Центр кіномистецтва та культури 
"Кіно-Поділля" на поділ земельної ділянки (кадастровий номер 
0510100000:02:009:0205), загальною площею 0,9624 га, що розташована за 
адресою: вул. Ботанічна, 15, м. Вінниця, та належить закладу на праві 
постійного користування, на дві земельних ділянки, орієнтовною площею 
0,45 га та орієнтовною площею 0,5124 га.

1.2 Комунальному закладу "Центр кіномистецтва та культури "Кіно- 
Поділля" (Погребняк В.І.):

1.2.1 Замовити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки проектній організації.

1.2.2 Документально обґрунтувати розмір, призначення та місце 
розташування земельних ділянок. Передбачити виїзд з території комунального 
закладу "Центр кіномистецтва та культури "Кіно-Поділля", зокрема, для 
укладання договору сервітуту з власниками суміжних приватних садиб.

1.2.3 Забезпечити державну реєстрацію права власності та реєстрацію 
права постійного користування на земельні ділянки, орієнтовною площею 
0,45 га та 0,5124 га, відповідно до чинного законодавства.

2. Надати згоду Подільському регіональному центру онкології на поділ 
земельної ділянки (кадастровий номер 0510100000:02:099:0016), загальною 
площею 4,1352 га, що розташована за адресою: вул. Хмельницьке шосе, 6.84, 
м. Вінниця, та належить центру на праві постійного користування, на дві
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земельних ділянки, орієнтовною площею 3,8352 га та орієнтовною площею 
0,3000 га.

2.1 Подільському регіональному центру онкології (Шамрай В.А.):
2.1.1 Замовити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки проектній організації.
2.1.2 Документально обґрунтувати розмір, призначення та місце 

розташування земельних ділянок.
2.1.3. Забезпечити державну реєстрацію та реєстрацію права постійного 

користування на земельні ділянки, орієнтовною площею 3,8352 га та 0,3000 га, 
відповідно чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(Масленніков О.Г.) та з питань агропромислового комплексу і земельних 
відносин (Барцьось В.В.)

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК


