
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №795

05 березня 2019 р. 37 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, Департаменту охорони здоров’я, Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації, управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області та висновки постійних 
комісій обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Передати Брацлавському навчально-виховному комплексу: 
дошкільному навчальному закладу, загальноосвітній школі-інтернату 
І-ІІІ ступенів-гімназії Вінницької обласної Ради в постійне користування 
земельну ділянку площею 6,615 га (кадастровий номер 
0523055300:04:004:0081), розташовану за адресою: вул. І. Франка, 1, смт 
Брацлав, Немирівський район, Вінницька область.

2. Передати Тульчинському обласному спеціалізованому будинку дитини 
для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки в 
постійне користування земельну ділянку площею 0,0665 га (кадастровий 
номер 0524310100:01:005:0473), розташовану за адресою: вул. Шевченка, 33, 
м. Тульчин, Тульчинський район, Вінницька область.

3. Передати Плисківському психоневрологічному інтернату в постійне 
користування земельну ділянку площею 1,1476 га (кадастровий номер 
0523484200:05:001:0095), розташовану за адресою: вул. Броніцького, 2, 
с.Плисків, Погребищенський район, Вінницька область.

4. Передати Маньковецькому обласному дитячому туберкульозному 
санаторію “Зелений гай” в постійне користування земельну ділянку площею 
8,0915 га (кадастровий номер 0520283203:01:003:0001), розташовану за 
адресою: вул. Грушевського 27/6, с. Маньківці, Барський район, Вінницька 
область.

5. Вилучити з постійного користування Вінницького обласного 
патологоанатомічного бюро земельну ділянку площею 0,0371 (кадастровий



номер 0510100000:02:099:0014), розташовану за адресою: вул. Хмельницьке 
шосе, 84, м. Вінниця, Вінницька область.

6. Передати комунальному підприємству ’’Вінницяоблтеплоенерго” в 
постійне користування земельну ділянку площею 0,0371 (кадастровий 
номер 0510100000:02:099:0014), розташовану за адресою: вул. Хмельницьке 
шосе, 84, м. Вінниця, Вінницька область, для встановлення теплотехнічного 
обладнання, з метою забезпечення безперервної роботи котельні.

7. Брацлавському навчально-виховному комплексу: дошкільному 
навчальному закладу, загальноосвітній школі-інтернату І-ІИ ступенів-гімназії 
Вінницької обласної Ради (Куляс Н.О.), Тульчинському обласному 
спеціалізованому будинку дитини для дітей з ураженням центральної нервової 
системи та порушенням психіки (Мазур М.О.), Плисківському 
психоневрологічному інтернату (Катрук І.С.), Маньковецькому обласному 
дитячому туберкульозному санаторію “Зелений гай” (Миколюк П.К.), 
Комунальному підприємству ’’Вінницяоблтеплоенерго” (Довбанюк В.М.) 
оформити в установленому законом порядку право постійного користування 
на земельні ділянки, зазначених в пунктах 1-6 цього рішення, та надати 
управлінню спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області Витяги (інформаційні довідки) з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно в місячний термін.

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

Голова обласної Ради ОЛІЙНИК


