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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ ^  356 

19 травня ; 2017 р 19 сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 18 сесії Вінницької обласної Ради 7 
скликання від 18 квітня 2017 року № 344 „Про надання згоди на 

поділ земельної ділянки, яка належить на праві постійного 
користування Вінницькій обласній клінічній лікарні

ім. М.І. Пирогова”

Відповідно до статей 79-1, 93, 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 Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, 
Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації, 
управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області та висновок постійної комісії обласної Ради з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення, обласна 
Рада ВИРІШИЛА:

і. Внести зміни до рішення 18 сесії Вінницької обласної Ради 7 
скликання від 18 квітня 2017 року №  344 „Про надання згоди на поділ 
земельної ділянки, яка належить на праві постійного користування 
Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М.І. Пирогова”, а саме пункт 1 
та підпункт 2.4, 2.5 пункту 2 викласти в такій редакції:

„1. Надати згоду Вінницькій обласній клінічній лікарні 
ім. М.І. Пирогова на поділ земельної ділянки (кадастровий номер 
0510100000:02:052:0221), загальною площею 7,7037 га, що розташована 
за адресою: вул. Пирогова, 6.46, м. Вінниця, Вінницька область, та 
належить лікарні на праві постійного користування, на дві земельні 
ділянки орієнтовною площею 0,8405 га та 6,8632 га.

2.4. Зареєструвати право постійного користування на земельні 
ділянки орієнтовною площею 0,8405 га та 6,8632 га у суб’єкта державної 
реєстрації прав.

2.5. Надати дозвіл користувачу земельної ділянки - обласній 
клінічній лікарні ім. М.І. Пирогова (в особі головного лікаря Жупанова 
О.Б.) на підписання договору „Про встановлення права користування



земельною ділянкою для забудови площею 0,8405 га (суперфіцію)” із 
замовником будівництва - Департаментом будівництва, містобудування 
та архітектури облдержадміністрації відповідно до чинного 
законодавства.”

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні 
комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту та 
зайнятості населення (Хребтій Я.В.), з питань агропромислового 
комплексу і земельних відносин (Барцьось В.В.) та з питань регулювання 
комунальної власності та приватизЕЩиї (Масленніков О.Г.).
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