
Проект
УКРАЇНА  

ВІН Н И ЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ

___________________ 2020 р. сесія 7 скликання

Про обмін майна, що знаходиться на балансі 
Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського

підприємства «Віноблагроліс»

Відповідно до статей 715, 716 Цивільного кодексу України, пункту 20 частини 1 
статті 43, частини 4,5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
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», рішення 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 
року №432 «Про затвердження Положень, щодо окремих питань комунальної 
власності», враховуючи звернення гр. Луньової І.В., та клопотання Департаменту 
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької 
облдержадміністрації, управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області і висновок постійної комісії обласної Ради з питань 
регулювання комунальної власності та приватизації, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіти з незалежної оцінки:- нежитлової будівлі зерноскладу літ. «Г», 
площею 284 кв.м., будівлі магазину із складом-добудовою літ. «АІ, аі», площею 
55,51кв.м., що знаходиться на балансі Вінницького обласного комунального 
спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс» та нежитлової 
будівлі контори літ. «Б», площею 157,3 кв.м., що є власністю гр. Луньової Інни 
Володимирівно!', розташованих за адресою: Вінницька область, Томашпільський район, 
с.Благодатне, вул. Шевченка, буд.6, та буд.бд.

2. Надати згоду Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому 
лісогосподарському підприємству «Віноблагроліс» на здійснення, в установленому 
законодавством порядку, відчуження шляхом обміну нерухомого майна, а саме: 
нежитлових будівель та споруд - будівлі зерноскладу літ. «Г», площею 284.0 кв. м., 
будівлі магазину з складом-добудовою літ. «А 1 ,а1», площею 55,51 кв. м., ринковою 
вартістю 102294 грн., які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області, в особі Вінницької обласної Ради, на нежитлову будівлю контори 
літ. «Б», площею 157,3 кв.м., ринковою вартістю 60465 грн., яка належить гр. Луньовій 
І.В., на праві приватної власності та які розташовані за адресою вказаною в п.1 цього 
рішення з доплатою гр. Луньовою Ї.В., різниці у вартості об’єктів в розмірі 41829 грн., 
шляхом зарахування коштів на дохідний рахунок ІІА668999980314171905000002001 
обласного бюджету.

2а.3акріпити на праві господарського відання будівлю контори, за адресою: 
Вінницька область, Томашпільський район, с.Благодатне, вул. Шевченка, буд.бд за 
Вінницьким обласним спеціалізованим лісогосподарським підприємством 
«Віноблагроліс». Гр. Луньовій І.В. здійснити в повному обсязі фінансування видатків 
пов’язаних з нотаріальним посвідченням договору міни та інших видатків, що 
виникатимуть у зв’язку з укладанням зазначеного договору.
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3. Доручити генеральному директору Вінницького обласного комунального 
спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс» Іванцю A.B. 
здійснити обмін майна, зазначеного в пункті 2 цього рішення відповідно до чинного 
законодавства України та надати документи управлінню спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області 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 А. ОЛІЙНИК


