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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ № 672

2018 р. сесія 7 скликання
15 червня 1 33

Про впорядкування обліку нерухомого майна Вінницького обласного 
комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства

„Віноблагроліс”

Відповідно до пункту 19, 20 частини 1 статті 43, пунктів 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 власності1', рішення 7 сесії обласної Ради 6 скликання від 
28 жовтня 201 1 року № 220 „Про Порядок передачі в оренду майна, що є 
об'єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області”, рішення 18 сесії обласної Ради 6 скликання від 
08 листопада 2013 року № 624 „Про надання дозволу щодо надання згоди на 
здійснення невід'ємних поліпшень нерухомого майна”, витягу з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно (вул. Грушевського, б.23ж, 
смт Томашпіль, Вінницька область) про реєстрацію права власності від 27 
грудня 2017 року, враховуючи клопотання Департаменту агропромислового 
розвитку, екології та природніх ресурсів обласної державної адміністрації, 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області і висновки постійних комісій обласної Ради з питань регулювання 
комунальної власності та приватизації, з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт з незалежної оцінки нежитлових будівель та споруд, 
загальною площею 188,4 кв. м, а саме: контрольно-технічного пункту 
автобусного парку - літера “А”, загальною площею 91,8 кв. м зі складовими 
частинами: підвалом - літера “А 1 ”, ганком - літера “а”, навісом - літера “а і ”, 
ямою оглядовою - літера “а2” (створеного в результаті здійснення невід’ємних 
поліпшень будівлі теплиці, які підтверджуються декларацією про готовність 
об'єкта до експлуатації); гаража-складу -  літера “Б”, загальною площею 
96,6 кв. м; воріт - “ 1”; воріт - “2” ; огорожі - “З"; огорожі - “4”, що знаходяться 
на балансі ВОКСЛГІ “Віноблагроліс” і розташованих за адресою: 
вул. Грушевського, №23ж”, селище Томашпіль, Томашнільський район, 
Вінницька область.



2. Закріпити на праві повного господарського відання за Вінницьким 
обласним комунальним спеціалізованим лісогосподарським підприємством 
“Віноблагроліс” контрольно-технічний пункт автобусного парку - літера “А”, 
загальною площею 91,8 кв. м зі складовими частинами: підвал - літера “А Г \  
ганок - літера “а”, навіс - літера “а і ”, яма оглядова - літера “а2” (створеного в 
результаті здійснення невід’ємних поліпшень будівлі теплиці, загальною 
площею 168,89 кв.м, яка перебувала на балансі Вінницького обласного 
комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємством 
“Віноблагроліс”) та гаража складу літера - “Б '\  загальною площею 96,6 кв. м, 
ворота - “ Г \  ворота - “2”, огорожа - “3," огорожа - “4".

3. Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому 
лісогосподарському підприємству “Віноблагроліс" внести зміни в 
бухгалтерський облік щодо реконструйованих об’єктів.

4. Управлінню спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області, враховуючи зміну цільового використання, площі та 
вартості орендованого майна, укласти додаткову угоду до чинного договору 
оренди № 159-16-пр. від 22 лютого 2016 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(Масленніков О.Г.)

Голова обласної Ради “̂ ОЛІЙНИК


