
Проект

РІШЕННЯ

2020 р. ___сесія 7 скликання

Про надання згоди Вінницькому обласному комунальному 
спеціалізованому лісогосподарському підприємству “Віноблагроліс” на 

поділ земельної ділянки та виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки

Відповідно до пункту 21 частини 1 статті 4 3 ,частин 4, 5 статті 60 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 8, 79-1, 122, 123 
Земельного кодексу України, статті 56 Закону України “Про землеустрій”, 
рішення 20 сесії обласної Ради 3 скликання №360 від 27 березня 2001 року 
Про нову редакцію рішення 5 сесії обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 

1999 року Про об’єкти комунальної власності”, з метою виконання пункту
5.1 рішення 38 сесії Вінницької обласної Ради 6 скликання від 24 червня 
2015 року № 906 “Про надання дозволу на демонтаж, передачу та списання 
майна, закріпленого за Вінницьким обласним комунальним спеціалізованим 
лісогосподарським підприємством “Віноблагроліс , враховуючи клопотання 
Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації, управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області, висновки постійних комісій 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації, з 
питань агропромислового комплексу і земельних відносин, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду Вінницькому обласному комунальному 
спеціалізованому лісогосподарському підприємству віноблагроліс” на 
поділ земельної ділянки та виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка належить підприємству на 
праві постійного користування (кадастровий номер 0510136300:01:003:0028), 
загальною площею 13,4972 га, розташованою за адресою: Вінницька 
область, м. Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 9, на три земельні 
ділянки, орієнтовною площею 8,0 га, 4,0 га та 1,5 га.

2. Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому 
лісогосподарському підприємству “Віноблагроліс” (Іванець A.B.):

2.1 Замовити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 цього.

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

2.3. Здійснити державну реєстрацію права власності та іншого речового 
права (права постійного користування) на земельні ділянки, орієнтовними 
площами 8,0 га, 4,0 га та 1,5 га, відповідно до чинного законодавства.
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3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(Масленніков О.Г.) та з питань агропромислового комплексу і земельних 
відносин (Василишен В.В.).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК


