
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я  № 3 8 3  

24 червня 2022 р. 26 сесія 8 скликання

Про передачу земельних ділянок зі спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області до комунальної власності 

Вінницької міської територіальної громади

Відповідно до пункту 21 частини 1 статті 43, частин 4, 5 статті 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 8, 117, 122, 141, 142 
Земельного кодексу України, абзацу 6 пункту 2 частини 1 статті 4 Закону 
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», рішення 20 сесії обласної Ради 3 скликання від 27 березня 2001 
року № 360 «Про нову редакцію рішення 5 сесії обласної Ради 3 скликання від 
29 квітня 1999 року «Про об'єкти комунальної власності», враховуючи лист 
Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського 
підприємства «Віноблагроліс» від 24 травня 2022 року № 163 про добровільну 
відмову від права постійного користування земельними ділянками, клопотання 
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. Припинити право постійного користування Вінницького обласного 
комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 
«Віноблагроліс» на земельні ділянки, що є спільною власністю територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області, а саме: площею 0,9 га, кадастровий 
номер 0520687300:01:003:0054, площею 0,8 га, кадастровий номер 
0520687300:01:003:0051 та передати їх до комунальної власності Вінницької 
міської територіальної громади.

2. Доручити керівнику Вінницькому обласному комунальному 
спеціалізованому лісогосподарського підприємству «Віноблагроліс» 
Іванцю А. В. здійснити організаційно-правові заходи щодо повідомлення 
органів державної реєстрації про припинення права постійного користування 
земельними ділянками, зазначеними в пункті 1 цього рішення, відповідно до 
чинного законодавства.



3. Уповноважити першого заступника голови Вінницької обласної Ради
Кістіона В.Є. на підписання актів приймання-передачі земельних ділянок, 
зазначених в пункті 1 цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Ковальов А.Є/.уі

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


