
 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   №95-24/18 

 

30  серпня   2018 року м. Вижниця 

 

Про надання згоди на поділ  

та вилучення частини земельної  

ділянки по вул.Українській, 88-а 

в м. Вижниця  для будівництва  

амбулаторії та розміщення  

КНП «Центр первинної медичної 

допомоги» Вижницької міської ради 

 

 

Керуючись пунктом 21 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 79-1 та частиною 2 статті 149 Земельного 

кодексу України, статтями 17 та 56 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання   виконкому  Вижницької міської ради  від 16.08.2018 

року  № 02-15/1316 щодо надання згоди  на поділ та вилучення частини 

земельної ділянки по вул.Українській, 88-а в м. Вижниця для будівництва 

амбулаторії та розміщення КНП «Центр первинної медичної допомоги» 

Вижницької міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії районної 

ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій з цього питання, районна рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду на поділ земельної ділянки (кадастровий номер 

7320510100:01:002:1016) площею 0,6164 га, яка розташована по 

вул.Українській, 88-а в м.Вижниця Чернівецької області та перебуває у 

постійному користуванні Вижницької районної ради на підставі Витягу з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 

речового права серія ЕЕР 097866 від 29.12.2014 року, на земельні ділянки 

орієнтовною площею 0,0800 га та 0,5364 га відповідно. 

2. Надати згоду на вилучення земельної ділянки орієнтовною площею 

0,0800 га по вул.Українській,88-а в м. Вижниця для будівництва амбулаторії та 

розміщення КНП «Центр первинної медичної допомоги» Вижницької міської 



ради, залишивши в постійному користуванні Вижницької районної ради 

земельну ділянку орієнтовною площею 0,5364 га. 

3. Делегувати Вижницькій міській раді повноваження по розробленню 

технічної документації із землеустрою щодо поділу відповідно до пункту 2 

цього рішення земельної ділянки площею 0,6164 га, яка розташована по 

вул.Українській,88-а в м.Вижниця Чернівецької області, за рахунок коштів 

Вижницької міської ради та здійснити державну реєстрацію речових прав на 

новостворені земельні ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій (Ю. Никифоряк). 

 

 

 

Голова районної ради                  М. Андрюк 

 


