
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 664

15 червня 2018 р. 33 сесія 7 скликання

Про Подільський регіональний центр онкології

Відповідно до пункту 19 частини 1 статті 43, частин 4, 5 статті 60 
Закону України ’’Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 79-1, 102-1, 
122, 123, 131 Земельного кодексу України, статті 413 Цивільного кодексу 
України, статті 56 Закону України ’’Про землеустрій", пункту 3 ’’Прикінцеві 
та перехідні положення” Закону України ’’Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності”, ст. 4, 28 Закону України “Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, враховуючи клопотання 
Департаменту охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації, 
управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області та висновок постійної комісії обласної Ради з питань 
агропромислового комплексу і земельних відносин, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду Подільському регіональному центру онкології на поділ 
земельної ділянки (кадастровий номер 0510100000:02:099:0012), загальною 
площею 4,6672 га, що розташована за адресою: вул. Хмельницьке шосе, 
6.84, м. Вінниця, Вінницька область, та належить центру на праві постійного 
користування, на дві земельні ділянки, орієнтовними площами 0,54 га та

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

земельної ділянки, у порядку, встановленому законодавством.
2.2. Документально обґрунтувати розмір, призначення та місце 

розташування земельних ділянок.
2.3. Здійснити реєстрацію земельних ділянок в Державному 

земельному кадастрі та реєстрацію права постійного користування на 
земельні ділянки, орієнтовними площами 0,54 га та 4,12/52 га, в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

3. Надати дозвіл головному лікарю Подільського регіонального центру 
онкології Шамраю В.А. на укладання договору про встановлення права 
користування земельною ділянкою для забудови, площею 0,54 га 
(суперфіцію), з метою будівництва об’єкту “Реконструкція диспансерно- 
поліклінічного відділення Вінницького обласного онкологічного 
диспансеру” із замовником будівництва -  Департаментом будівництва, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації, після виконання 
підпункту 2.3 цього рішення.

4. Доручити головному лікарю Подільського регіонального центру 
онкології Шамраю В.А. вжити заходи щодо здійснення державної реєстрації 
права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію), 
відповідно до чинного законодавства.



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію обласної Ради з питань агропромислового комплексу і земельних 
відносин (Барцьось В.В.).

Голова обласної Ради Ж  ОЛІЙНИК


