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Проект
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

2019 р. сесія скликання

Про затвердження переліку земельних ділянок, 
права оренди на які виставляються на земельні торги та підготовку лоту

до проведення земельних торгів

Відповідно до пунктів 19,20 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статей 4, 6 Закону України „Про оренду землі”, статей 8, 
83, 127, 134, 135, 136 Земельного Кодексу України, враховуючи висновки постійних 
комісій обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації, з 
питань бюджету, фінансів та обласних програм та з питань агропромислового 
комплексу і земельних відносин, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Перелік земельних ділянок що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області права оренди на які 
виставляються на земельні торги окремими лотами (Додаток 1).

2. Організатором земельних торгів земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 
Додатку 1 цього рішення є Вінницька обласна Рада.

3. З метою підготовки до проведення земельних торгів лоту, зазначеного в 
пункті 1 Додатку 1 цього рішення:

а) управлінню з питань комунальної власності виконавчого апарату 
Вінницької обласної Ради забезпечити отримання необхідних документів та 
матеріалів для подальшої передачі виконавцю земельних торгів;

б) тендерному комітету виконавчого апарату Вінницької обласної Ради із 
залученням (за згодою) представників профільних комісій обласної Ради визначити 
виконавця земельних торгів у порядку визначеному законодавством про здійснення 
державних закупівель;

в) постійній комісії обласної Ради з питань регулювання комунальної 
власності та приватизації внести пропозиції щодо встановлення стартового розміру 
річної орендної плати.

4. Департаменту фінансів Вінницької обласної державної адміністрації 
передбачити кошти на підготовку до проведення земельних торгів лоту, зазначеного 
в пункті 1 Додатку 1 цього рішення.



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної 
Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації (Масленніков 
О.Г.), з питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.) та з питань 
агропромислового комплексу і земельних відносин (Барцьось В.В.).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток 1
до рішення___сесії

обласної Ради 7 скликання 
в ід ____________2019 року №

Перелік земельних ділянок 
що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області права оренди на які виставляються на земельні торги

окремими лотами

№

п/
п

Адреса Цільове 
призначення 

(згідно 
відомостей 3 
Державного 

реєстру 
речових прав 
на нерухоме 

майно)

Площа,
га

Кадастровий
номер

Умови
продажу

1. вул.
Хмельницьке 
шосе, 7, 
м. Вінниця

для комерційних 
потреб

0,2968 0510100000:
02:052:0072

продаж права 
оренди на 

конкурсних 
засадах у формі 

аукціону

В.о. начальника управління І.БОЙКО


