
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №20

24 грудня 2020 р. З сесія 8 скликання

Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж та укладення договору про встановлення земельного 

сервітуту земельної ділянки, на яку поширюється право 
комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна дитяча 

клінічна лікарня Вінницької обласної Ради» 
з АТ «Львівський хімічний завод»

Відповідно до пункту 2 статті 402 Цивільного кодексу України, статей 79і, 
99-102, 122, 123, пункту 11 статті 186 Земельного кодексу України, статей 25, 
55, 55-1 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», пунктів 19, 21, частини 1 статті 43, частин 4, 5 статті 
60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
клопотання Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької 
облдержадміністрації, управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області і висновок постійної комісії 
обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту (право на 
розміщення тимчасових споруд), що знаходиться на балансі комунального 
некомерційного підприємства «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня 
Вінницької обласної Ради» загальною площею 5,0687 га, кадастровий номер 
0510100000:02:036:0065, за адресою: вул. Хмельницьке шосе, 6.108, 
м. Вінниця.

2. Комунальному некомерційному підприємству «Вінницька обласна 
дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради», відповідно до чинного 
законодавства:

2.1 Укласти з акціонерним товариством «Львівський хімічний завод» (код 
ЄДРПОУ 05761873) договір строкового сервітуту (до 31 серпня 2023 року) на 
частину земельної ділянки (150 кв. м для розміщення тимчасової споруди - 
газифікатора), вказаної в пункті 1 цього рішення;

2.2 Встановити плату за користування частиною земельної ділянки в 
розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки;



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Ковальов ^.Є .)

2.3 Здійснити державну реєстрацію договору, зазначеного в пункті 2.1.

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


