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Проект

РІШЕННЯ

2020 р. сесія скликання

Про надання у довгострокове тимчасове користування лісової ділянки для 
рекреаційних цілей без зміни цільового призначення та без вилучення її у

постійного користувача

Відповідно до статей 657, 715, 716 Цивільного кодексу України, пункту 20 
частини 1 статті 43, частини 4,5 статті 60, абзацу 2 пункту 10 розділу V 
«Прикінцеві та перехідні положення» 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 З 
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 клопотання Департаменту агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації, управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області і висновки постійних 
комісій обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та 
приватизації, з питань агропромислового комплексу і земельних відносин, 
обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Дати згоду Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому 
лісогосподарському підприємству «Віноблагроліс» в установленому 
законодавством порядку на передачу у довгострокове тимчасове користування 
лісової ділянки, яка знаходиться у постійному користуванні Вінницького 
обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 
«Віноблагроліс» для рекреаційних цілей без зміни цільового призначення та 
без вилучення її у постійного користувача товариству з обмеженою 
відповідальністю «ІР-ГРУП» (директор Брайловський С.М.), терміном на 49 
років, в кварталі 103, виділ 6, площею 0,93 га, в межах Степаської сільської ради 
Гайсинського району Вінницької області, за межами населеного пункту, без 
вилучення її у постійного користувача та без зміни її цільового призначення.

2. Зобов'язати вищеназваного тимчасового лісокористувача дотримуватися 
встановленого режиму використання земель, приступити до використання 
лісової ділянки у строки, встановлені договором, виконувати встановлені 
обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому чинним законодавством,



договором та виконувати інші обов'язки тимчасового лісокористувача на умовах 
довгострокового користування.

3. Доручити генеральному директору Вінницького обласного комунального 
спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс» Іванцю 
A.B. укласти договір довгострокового тимчасового користування лісовою 
ділянкою із товариством з обмеженою відповідальністю «ІР-ГРУП» (директор 
Брайловський С.М.) 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 постійні комісії 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(Масленніков О.Г.), з питань агропромислового комплексу і земельних відносин 
(Василишен В.М.)
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