
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Проект

РІШЕННЯ
___________________2021 р. сесія 8 скликання

Про передачу земельних ділянок у постійне користування комунальному 
некомерційному підприємству „Вінницьке обласне патологоанатомічне

бюро Вінницької обласної Ради”

Відповідно до статей 8, 92, 96, 122, 123 Земельного кодексу України, 
пункту 21 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 3 розділу II «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності», частини 1 статті 4 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи 
рішення 52 сесії Вінницької міської ради 7 скликання від 22 травня 2020 року 
№ 2267 «Про затвердження документації із землеустрою, передачу земельних 
ділянок в оренду, постійне користування, власність, поновлення договорів 
оренди, припинення оренди, права постійного користування земельними 
ділянками, відмова в затверджені проекту землеустрою та надання дозволу 
на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення», клопотання обласної державної 
адміністрації, висновок постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Передати комунальному некомерційному підприємству „Вінницьке 
обласне патологоанатомічне бюро Вінницької обласної Ради” в постійне 
користування земельні ділянки площею 0,1015 га (кадастровий номер 
0510100000:02:052:0289), площею 0,0128 га (кадастровий номер 
0510100000:02:052:0290), розташованих за адресою: вул. Пирогова 46, 
м. Вінниця, Вінницький район, Вінницька область.

2. Комунальному некомерційному підприємству „Вінницьке обласне 
патологоанатомічне бюро Вінницької обласної Ради” (Гресько М.С.) 
оформити в установленому законом порядку право постійного користування 
на земельні ділянки, зазначену в пункті 1 цього рішення, та надати 
управлінню спільної комунальної власності територіальних громад Віницької 
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 розвитку інфраструктури (Ковальов А.Є.).

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


