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Про надання дозволу, Вінницькому обласному комунальному
спеціалізованому лісогосподарському підприємству «Віноблагроліс» на
виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо поділу
земельної ділянки.
Відповідно до пункту 19 частини 1 статті 43, частин 4, 5 статті. 60,
Закону України ’’Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 79-1, 102-1,
122, ]23, 131 Земельного кодексу України, статті 413 Цивільного кодексу
України, статті 56 Закону України ’’Про землеустрій", пункту 3 ’’Прикінцеві
та перехідні положення” Закону України ’’Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та
комунальної власності”, ст. 4, 28 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, враховуючи клопотання
Департаменту >охорони
здоров’я
Вінницької
облдержадміністрації,
управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області і висновки постійних комісій обласної Ради з питань
регулювання комунальної власності та приватизації і з питань
агропромислового комплексу і земельних відносин, обласна Рада
ВИРІШИЛА:
1.Надати дозвіл, ВОКСЛП «Віноблагроліс» на виготовлення технічної
документації із землеустрою, щодо поділу земельної ділянки (кадастровий
номер 0520883300:02:001:0074), загальною площею 102,4986 га, що
розташована за адресою: Вінницька область, Гайсинський район? Кунківська
сільська рада та належить ВОКСЛП «Віноблагроліс» на праві постійного
користування, на три земельні ділянки, орієнтовними площами 5,1370 га.,
0,5076га., та 96,8540 га.
2.
Вінницькому
обласному
комунальному
спеціалізованому
лісогосподарському підприємству «Віноблагроліс» (Іванець А.В):
2.1.
Замовити технічну документацію із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки, у порядку встановленому законодавством.
2.2.
Документально обґрунтувати
розташування земельних ділянок.

розмір,

призначення

та

місце

2.3.
Здійснити а реєстрацію земельних ділянок # в Державному
земельному кадастрі та реєстрацію права власності та постійного
користування на земельні ділянки, орієнтовними площами 5,1370 га.,
0,з076га., та 96,8540 га.га, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме
майно.

1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та
приватизації (Масленніков О.Г.), постійну комісію обласної Ради з
питань агропромислового комплексу і земельних відносин (Василишин
• ВЖ )
■

Голова обласної Ради
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