
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РІШЕННЯ №

9021л сесія 8 скликання

Про внесення змін до рішення № 1010 від 29.10.2020р. «Про обмін майна, що 
знаходиться в постійному користуванні комунальної організації «Обласний 

фонд сприяння інвестиціям та будівництву»

Відповідно до Земельного кодексу України, пункту 20 частини 1 ст.43, 
частини 4,5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», «Про державний земельний кадастр», враховуючи лист Вінницької 
міської ради від 11.05.2021 року, лист Головного управління Держгеокадастру у 
Вінницькій області від 13.05.2021 року, лист Комунальної організації «Обласний 
фонд сприяння інвестиціям та будівництва» про добровільну відмову від права 
користування земельною ділянкою, лист управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області, висновок постійної комісії з 
питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку 
інфраструктури, обласна Рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Вінницької обласної ради №1010 від 
29.10.2020р. виклавши назву рішення та п.2, п.З в новій редакції:

«Про припинення права постійного користування та передачу земельної
ділянки в державну власність»

«2. Припинити Комунальній організації «Обласний фонд сприяння 
інвестиціям та будівництву» право постійного користування земельною ділянкою 
площею 29,1561 га, кадастровий номер 0520681200:01:007:0061, цільове 
призначення: для ведення підсобного сільського господарства, що розташована за 
межами населеного пункту с.Гавришівка на території Вінницької міської
територіальної громади».

3. Передати земельну ділянку площею 29,1561 га, кадастровий номер 
0520681200:01:007:0061, що розташована за межами населеного пункту 
с.Гавришівка на території Вінницької міської територіальної громади, 
(реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1465325805206, номер запису 
про право власності: 24454967, рішення про державну реєстрацію прав та їх 
обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 39277089 від 19.01.2018, 
форма власності: комунальна; розмір частки: 1; власник: Вінницька обласна Рада), 
відомості про зареєстроване обмеження у використанні земельної ділянки 
відсутні, в державну власність в особі Головного управління Держгеокадастру у



Вінницькій області, з метою подальшої передачі до земель комунальної власності 
Вінницької міської територіальної громади в особі Вінницької міської ради.

4. Здійснити організаційно-правові заходи щодо припинення права 
постійного користування земельною ділянкою зазначеною в п.З даного рішення 
та складання акту приймання -  передачі земельної ділянки в державну власність в 
особі Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області.

5. Комунальній організації «Обласний фонд сприяння інвестиціям та 
будівництву» на підставі листа від 11.05.2021 року до Вінницької міської ради, 
після прийняття відповідного рішення Вінницької міської ради, здійснити заходи 
щодо реєстрації права постійного користування земельною ділянкою площею 
5,2814 га, кадастровий номер 0510100000:01:065:0035, що розташована за 
адресою: м. Вінниця, вул. С. Зулінського, цільове призначення: для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

6. 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


