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УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №272

26 листопада 2021 р. 14 сесія 8 скликання

Про надання згоди на прийняття земельної ділянки 
з державної власності до спільної власності територіальних громад сіл,

селищ, міст Вінницької області

Відповідно до пункту 32 частини 1 статті 43, частин 4, 5 статті 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 83, 117, 122, 123 
Земельного кодексу України, рішення 20 сесії обласної Ради З скликання від 27 
березня 2001 року № 360 «Про нову редакцію рішення 5 сесії обласної Ради З 
скликання від 29 квітня 1999 року «Про об’єкти комунальної власності», 
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13 липня 2021 року 
№ 550 «Про передачу земельної ділянки у спільну комунальну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст області», враховуючи клопотання 
Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької 
облдержадміністрації, управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області і висновок постійної комісії обласної 
Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку 
інфраструктури, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на прийняття з державної власності до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області земельної ділянки 
площею 0,0120 га, кадастровий номер 0510100000:02:056:0121, розташованої за 
адресою: вул. Владислава Городецького, 10, м. Вінниця, (цільове призначення - 
для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови).

2. Утворити комісію з прийняття земельної ділянки з державної власності 
до спільної власності територіальних фомад сіл, селищ, міст Вінницької 
області, в особі Вінницької обласної Ради, згідно з додатком.

Вищезазначеній комісії здійснити передачу-приймання земельної ділянки, 
зазначеної в пункті 1 цього рішення, відповідно до чинного законодавства, з 
оформленням необхідних документів.

3. Комунальному закладу «Вінницький обласний центр соціально- 
психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями 
«Обрій» (Демко С. В.):



3.1. Забезпечити в установленому законодавством порядку державну 
реєстрацію права власності на земельну ділянку, зазначену в пункті 1 цього 
рішення, за територіальними громадами сіл, селищ, міст Вінницької області, в 
особі Вінницької обласної Ради;

3.2. Забезпечити в установленому законодавством порядку державну 
реєстрацію права постійного користування земельною ділянкою площею 0,0120 
га, кадастровий номер 0510100000:02:056:0121, розташованою за адресою: 
вул. Владислава Городецького, 10, м. Вінниця, за комунальним закладом 
«Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та 
молоді з функціональними обмеженнями «Обрій».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань будівництва^ комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Ковальов А.|^ ■!)

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток 
до рішення 14 сесії 

Вінницької обласної Ради 8 скликання 
від «26» листопада 2021 р. № 272

Склад
комісії з прийняття земельної ділянки з державної власності до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області

ТКАЧ
Анатолій Олексійович

- заступник голови Вінницької обласної 
Ради, голова комісії;

ЗДІТОВЕЦЬКИЙ 
Сергій Георгійович

КУШНІР 
Сергій Іванович

ДЕМКО
Світлана Василівна

ІВАЩЕНКО 
Світлана Іванівна

ІВАЩУК 
Ольга Дмитрівна

КОВАЛЕНКО 
Максим Анатолійович

КОЗАК 
Ольга Іванівна

- заступник голови Вінницької обласної 
державної адміністрації, заступник голови 
комісії (за згодою);
Члени комісії:

начальник управління спільної 
комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області;

директор комунального закладу 
«Вінницький обласний центр соціально- 
психологічної реабілітації дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями «Обрій»;

головний б}осгалтер комунального 
закладу «Вінницький обласний центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей 
та молоді з функціональними обмеженнями 
«Обрій»;
- начальник відділу спільної комунальної 
власності управління спільної комунальної 
власності територіальних громад 
Вінницької області;
- начальник відділу майнових та орендних 
відносин управління з питань майнових та 
орендних відносин, будівництва,
інфраструктзфи, ЖКГ виконавчого апарату 
Вінницької обласної Ради;
- заступник начальника управління - 
начальник відділу землеустрою та охорони 
земель Головного управління
Держгеокадастру у Вінницькій області (за 
згодою)

Перший заступник 
голови обласної Ради Володимир КІСТІОН


