
УКРАЇНА  
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ № 662

15 червн я ___2018 р. 33 сесія 7 скликання

Про передачу земельних ділянок у постійне користування

Відповідно до статей 8, 92, 96, 122, 123, 186 Земельного кодексу України, 
пункту 21 частини 1 статті 43, частин 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”, 
пункту 1 статті 4 Закону України ”Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень”, враховуючи клопотання Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації, управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації, управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області та висновки постійної комісії 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності га приватизації, 
обласна Рада ВИРІШ ИЛА:

1. Передати комунальному закладу ’’Тульчинська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів-ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Вінницької 
обласної Ради” в постійне користування земельні ділянки:

- площею 9,649 га (кадастровий номер 0524310100:01:017:0114), 
розташованої за адресою: пров. Леонтовича, 12, м. Тульчин, Тульчинський 
район, Вінницька область;

- площею 1,4291 га (кадастровий номер 0524310100:01:019:0006), 
розташованої за адресою: вул. Польова, б/н, м. Тульчин, Тульчинський район, 
Вінницька область;

- площею 5,2187 га (кадастровий номер 0524310100:01:019:0007), 
розташованої за адресою: вул. Польова, б/н, м. Тульчин, Тульчинський район, 
Вінницька область.

2. Передати комунальному вищому навчальному закладу ’Тульчинське 
училище культури” в постійне користування земельну ділянку площею 
0,3891 га (кадастровий номер 0524310100:01:007:0118), розташовану за 
адресою: вул. Незалежності, 6.18, м. Тульчин, Тульчинський район, 
Вінницька область.

3. Комунальному закладу ’‘Тульчинська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів-ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Вінницької



обласної Ради” (Хлівнюк М.М.), комунальному вищому навчальному закладу 
’Тульчинське училище культури'“ (Трачук Л.Д.) оформити в установленому 
законом порядку право постійного користування на земельні ділянки, 
зазначені в пунктах 1-2 цього рішення, та надати управлінню спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області витяги з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в місячний термін.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(Масленніков О.Г.)

Голова обласної Ради


