
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ №796

05 березня 2019 р. ^  сесія 7 скликання

Про надання згоди на прийняття земельної ділянки з державної власності 
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст

Вінницької області

Відповідно до статті 26, пункту 32 частини 1 статті 43, частин 4 статті 60 
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 83, 117, 122, 
123 Земельного кодексу України, частини другої статті 4 Закону України 
„Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, 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”, враховуючи розпорядження голови 
Вінницької обласної державної адміністрації № 25 від 14 січня 2019 року, 
клопотання 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 згоду на прийняття з державної власності до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області 
земельної ділянки площею 0,5314 га, кадастровий номер 
0522884800:08:002:0006, із земель запасу промисловості, транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення на території Обухівської сільської 
ради Мурованокуриловецького району, за межами населеного пункту, зі 
зміною цільового призначення на землі лісогосподарського призначення, для 
ведення лісового господарства та пов'язаних з ним послуг.

2. Утворити комісію з прийняття земельної ділянки з державної 
власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області, в особі Вінницької оласної Ради, згідно з додатком.

Вищезазначеній комісії здійснити передачу-приймання земельної 
ділянки, зазначеної в пункті 1 цього рішення, відповідно до чинного 
законодавства, з оформленням необхідних документів.

3. Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому 
лісогосподарському підприємству „Віноблагроліс” (Іванець А.В.):

3.1 Оформити в установленому законом порядку право власності на 
земельну ділянку, зазначену в пункті 1 цього рішення, за територіальними



громадами сіл, селищ, міст Вінницької області, в особі Вінницької обласної 
Ради;

3.2 Оформити в установленому законом порядку право постійного 
користування на земельну ділянку, зазначену в пункті 1 цього рішення, за 
Вінницьким обласним комунальним спеціалізованим лісогосподарським 
підприємством „Віноблагроліс”;

3.3 Надати управлінню спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області витяги (інформаційні довідки) з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно 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.) і з питань агропромислового комплексу і земельних 
відносин (Барцьось В.В.)

Голова обласної Ради -А. ОЛІЙНИК



Додаток 
до рішення 37 сесії 

Вінницької обласної Ради 7 
скликання 

від 04 березня 2019 р. № 796

Склад
комісії з прийняття земельної ділянки з державної власності до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Вінницької області

ГИЖКО
Андрій Петрович

БОИКО
Іван Григорович

ГНАТЮК 
Микола Іванович

БАРАНЕНКО 
Юлія Василівна

ПАХОЛЮК
Олександр
Миколайович

КОЗАК
Ольга Іванівна

- перший заступник голови Вінницької обласної 
державної адміністрації, голова комісії (за 
згодою);

Члени комісії:
- в.о. начальника управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької 
області;

- провідний інженер по нагляду за будівництвом 
Вінницького обласного комунального 
спеціалізованого лісогосподарського підприємства 
„Віноблагроліс”;

- головний бухгалтер Вінницького обласного 
комунального спеціалізованого 
лісогосподарського підприємства „Віноблагроліс”;
- начальник відділу спільної комунальної 
власності управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької 
області;

- заступник начальника управління землеустрою та 
охорони земель, начальник відділу землеустрою та 
охорони земель Головного управління 
Держгеокадастру у Вінницькій області (за згодою).

Заступник голови 
Вінницької обласної Ради М. КРЕМЕНЮК


