
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ № 1005

29 жовтня 2020 р. ^  сесія 7 скликання

Про надання згоди 
на поділ земельної ділянки, що належить на праві постійного 

користування комунальному некомерційному підприємству «Вінницька 
обласна психіатрична лікарня № 2 Вінницької обласної Ради»

Відповідно до статей 79-1, 93, 122, 123 Земельного кодексу України, 
пункту 19 частини 1 статті 43, частини 4,5 статті 60 Закону України ’’Про 
місцеве самоврядування в Україні”, статті 56 Закону України «Про 
землеустрій», пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», враховуючи клопотання 
Управління розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації, 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області та висновок постійної комісії обласної Ради з питань регулювання 
комунальної власності та приватизації, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду комунальному некомерційному підприємству «Вінницька 
обласна психіатрична лікарня № 2 Вінницької обласної Ради» на поділ 
земельної ділянки (кадастровий номер 0520688900:01:008:0106), загальною 
площею 32,87 га, що розташована за адресою: селище Березина, 
«Медмістечко», Вінницький район, Вінницька область, та належить 
комунальному некомерційному підприємству «Вінницька обласна психіатрична 
лікарня № 2 Вінницької обласної Ради» на праві постійного користування, на 
три земельних ділянки:

- № 1 земельна ділянка, що належить комунальному некомерційному 
підприємству «Вінницька обласна психіатрична лікарня № 2 Вінницької 
обласної Ради», орієнтовною площею - 32,3 га;

- № 2 земельна ділянка, на якій знаходиться водопровідна насосна станція 
з резервуарами чистої води, орієнтовною площею -  0,6 га;

- № 3 земельна ділянка, на якій знаходиться каналізаційна насосна станція, 
орієнтовною площею -  0,07 га.

з метою подальшої передачі земельних ділянок № 2 та № 3 в постійне 
користування комунальному підприємству «Вінницяоблводоканал» для 
провадження ліцензійної господарської діяльності з централізованого 
водопостачання та/або централізованого водовідведення.



2. Комунальному некомерційному підприємству «Вінницька обласна 
психіатрична лікарня № 2 Вінницької обласної Ради» (Царенко О.М.) та 
комунальному підприємству «Вінницяоблводоканал» (Чернятинський О.Д.):

2.1. Замовити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки проектній організації, що володіє необхідним технічним і 
технологічним забезпеченням.

2.2. Документально обґрунтувати розмір призначення та місце 
розташування земельних ділянок.

2.3. Забезпечити державну реєстрацію права власності та реєстрацію права 
постійного користування на земельні ділянки згідно з пунктом 1 цього рішення.

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

Заступник голови обласної Ради М. КРЕМЕНЮК


