УКРАЇНА
Тиврівська районна рада
Вінницької області
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
районної ради з питань землекористування, сільського господарства,
охорони природи та раціонального використання надр
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії
13 лютого 2017 року

смт.Тиврів

Головував: Видрич М. В. – заступник голови постійної комісії з питань
землекористування, сільського господарства, охорони
природи та раціонального використання надр
Присутні члени комісії: Пономар Ю. В. Брижевата О. М., Мельник В. Л.
Присутні запрошені:

Слободян В. М. – Селищенський сільський голова.
Максименко В. І. – Новоміський сільський голова.
Коваленко В. Б. – начальник Держгеокадастру Тиврівського
району.
Рудик Н. В. – заступник керуючого справами - начальник
юридичного відділу виконавчого апарату
районної ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження технічної документації із нормативної грошової оцінки земельних
ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що належить на праві
власності громадянам на території Новоміської сільської ради.
2. Про затвердження зміни межі території с. Селище Селищенської сільської ради
Тиврівського району Вінницької області.
3. Про затвердження технічної документації із нормативної грошової оцінки земельної
ділянки, що надана в оренду фізичній особі-підприємцю Шарку В. І. для робогосподарських
потреб.
4. Про раціональне використання земель лісового фонду ДП «Тиврівський райагроліс».
5. Про підтримку Звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до
Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо ситуації, яка склалася з
формуванням проекту госпітальних округів в області.
Пономар Ю. В. – голова постійної комісії,
на засідання нашої комісії ули запрошені представники Тиврівської селищної, Новоміської
та Селищенської сільських рад листами Тиврівської районної ради від 06 лютого 2017 року
№02.13/36. Із зазначених місцевих рад присутні:
Слободян В. М. – Селищенський сільський голова.
Максименко В. І. – Новоміський сільський голова.
Кворум для початку роботи нашої комісії є тому, пропоную розпочати засідання.
До районної ради письмово звернулося СТОВ «Агрофірма «Красне» щодо затвердження
технічної документації із нормативної грошової оцінки земельних ділянок для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, що належить на праві власності громадянам
на території Новоміської сільської ради. Участі в розгляді, обговоренні та голосуванні з
цього питання не братиму, з метою уникнення конфлікту інтересів, оскільки я є генеральним
директором СТОВ «Агрофірма «Красне».

Право вести засідання нашої комісії надаю заступнику голови комісії Видричу Миколі
Васильовичу.
СЛУХАЛИ 1: Про затвердження технічної документації із нормативної грошової оцінки
земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, що належить на праві власності громадянам на території
Новоміської сільської ради.
Інформує: Коваленко В. Б. – начальник Держгеокадастру Тиврівського району,
пропоную затвердити технічну документацію із нормативної грошової оцінки земельних
ділянок у кількості 249 шт. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код
цільового призначення – 01.01), що належить на праві власності громадянам на території
Новоміської сільської ради за межами населеного пункту с. Нове Місто, розроблену на
замовлення СТОВ «Агрофірма «Красне» державним підприємством «Вінницький науководослідний та проектний інститут землеустрою», згідно додатку.
Видрич М. В.: Які є зауваження представника Новоміської сільської ради.
Максименко В. І.: Зауваження з боку Новоміської сільської ради.
Видрич М. В.: Чи має хтось питання, пропозиції? Немає. Пропоную перейти до
голосування.
Рішення прийняте «ЗА» - 3, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0, «НЕГОЛОСУВАВ» - 1.
ВИРІШИЛИ 1:
Рекомендувати голові районної ради включити до порядку денного 13 сесії районної
ради 7 скликання питання «затвердження технічної документації із нормативної грошової
оцінки земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що
належить на праві власності громадянам на території Новоміської сільської ради».
СЛУХАЛИ 2: Про затвердження зміни межі території с. Селище Селищенської сільської
ради Тиврівського району Вінницької області.
Інформує: Коваленко В. Б. – начальник Держгеокадастру Тиврівського району,
пропоную затвердити проект землеустрою щодо зміни межі території с. Селище
Селищенської сільської ради Тиврівського району Вінницької області, розроблений
державним підприємством «Вінницький науково – дослідний та проектний інститут
землеустрою»
Видрич М. В.: Які є зауваження представника Селищенської сільської ради.
Слободян В. М.: Зауваження з боку Селищенської сільської ради відсутні.
Видрич М. В.: Чи має хтось питання, пропозиції? Немає. Пропоную перейти до
голосування.
Рішення прийняте одноголосно.
ВИРІШИЛИ 2:
Рекомендувати голові районної ради включити до порядку денного 13 сесії районної
ради 7 скликання питання «Про затвердження зміни межі території с. Селище Селищенської
сільської ради Тиврівського району Вінницької області».
СЛУХАЛИ 3: Про затвердження технічної документації із нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, що надана в оренду фізичній особі-підприємцю Шарку В.
І. для робогосподарських потреб.
Інформує: Коваленко В. Б. – начальник Держгеокадастру Тиврівського району,
пропоную затвердити технічну документацію із нормативної грошової оцінки земельної
ділянки для рибогосподарських потреб (код цільового призначення – 10.07), що надана в
оренду фізичній особі-підприємцю Шарку Василю Івановичу на території Тиврівської

селищної ради за межами населеного пункту смт. Тиврів, розроблену державним
підприємством «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
нормативно-грошова оцінка якої становить:
- площа земельної ділянки 15,1587 га, нормативно-грошова оцінка земельної ділянки
становить 305 590грн 58коп.
Видрич М. В.: Чи має хтось питання, пропозиції? Немає. Пропоную перейти до
голосування.
Рішення прийняте одноголосно.
ВИРІШИЛИ 3:
Рекомендувати голові районної ради включити до порядку денного 13 сесії районної
ради 7 скликання питання «Про затвердження технічної документації із нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що надана в оренду фізичній особі-підприємцю Шарку
В. І. для робогосподарських потреб».
СЛУХАЛИ 4: Про раціональне використання земель лісового фонду ДП «Тиврівський
райагроліс».
Інформує: Видрич М. В. – заступник голови постійної комісії,
рішенням 12 сесії районної ради від 22 грудня 2016 року №245 доручено нашій комісії
вивчити питання раціонального використання земель лісового фонду ДП «Тиврівський
райагроліс», залучивши до аналізу фахівців та голів місцевих рад та підготувати інформацію
на розгляд сесії. ДП «Тиврівський райагроліс» надав 06 лютого 2017 року письмову
відповідь на депутатський запит від 17 жовтня 2017 року. Пропоную детально вивчити цю
відповідь та здійснити на весні виїзд нашої комісії з приводу підтвердження масової вирубки
лісу.
ВИРІШИЛИ 4: Вивчити лист ДП «Тиврівський райагроліс» від 06 лютого 2017 року №54,
здійснити на весні виїзд нашої комісії з приводу підтвердження масової вирубки лісу.
СЛУХАЛИ 5: Про підтримку Звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до
Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо ситуації, яка
склалася з формуванням проекту госпітальних округів в області.
Інформує: Рудик Н. В. – заступник керуючого справами - начальник юридичного
відділу виконавчого апарату районної ради,
враховуючи депутатське звернення депутата районної ради 7 скликання Швеця Б.С.,
рішення 14 сесії обласної Ради «Про звернення депутатів Віницької обласної Ради 7
скликання до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо ситуації, яка
склалася з формуванням проекту госпітальних округів в області» пропоную Вам
ознайомитися із проектом відповідного рішення (додається).
ВИРІШИЛИ 5:
Рекомендувати голові районної ради включити до порядку денного 13 сесії районної
ради 7 скликання питання «Про підтримку Звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7
скликання до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо ситуації, яка
склалася з формуванням проекту госпітальних округів в області».

Заступник голови постійної комісії
Секретар

(підписано)
(підписано)

М.В. Видрич
О.М. Брижевата

