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2021 р. сесія 8 скликання

Про передачу зем ельної ділянки у постійне користування  
Вінницькому обласному комунальном у спеціалізованому  

лісогосподарськом у підприємству «Віноблагроліс»

Відповідно до статсй 8, 92, 96, 122, 123 Земельного кодексу України, 
пункту 2 1 частини 1 статті 43, частини 4, 5 статті 60, абзацу 2 пункту 10 розділу 
V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пункту З розділу II «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України пюдо розмежування земель державної  та комунальної власності», 
пункту 1 статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень»,  враховуючи клопотання управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області та висновок 
постійної комісії  обласної  Ради з питань будівництва,  комунального майна, 
транспорту та розвитку інфраструктури,  обласна Рада ВИ РІШ И ЛА :

1. Вилучити з носгійноі'о корисіування комунального некомерційного 
підприємства «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім.акад. 
О .І .Ющенка Вінницької  обласної  Ради», земельну ділянку, що є спільною 
власністю територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області, 
площею 8,1827 га (кадастровий номер 0510100000:02:080:0136),  за адресою: 
вул.Пирогова, 109, м. Вінниця та передати в постійне користування 
Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісогосподарському 
підприсмс гву «Віноблаї  роліс».

2. Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому 
лісогосподарському підприємству «Віноблагроліс» (Іванець A.B.) оформити в 
установленому законом порядку право постійного користування на земельну 
ділянку зазначену в нункі і  1 цього рішення та надати управлінню спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області витяг 
(інформаційну довідку) з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно в місячний термін.



3. Контроль  за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію обласної  Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту 

та розви'іку інфрасіруктури (Ковальов А.Є.).

Голова обласної Ради В. С О К О Л О В И Й


