ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 11.06.2020 р. № 1165
м. Вінниця
Про затвердження договорів про
участь в соціально-економічному
розвитку Вінницької міської ОТГ
при зміні цільового використання
земель приватної власності
Враховуючи звернення осіб щодо укладання договорів про участь в
соціально-економічному розвитку Вінницької міської ОТГ при зміні цільового
використання земель приватної власності, відповідно до рішення міської ради
від 27.12.2019 р. №2083 (зі змінами), керуючись частиною 1 статті 52, частиною
6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити договори про участь в соціально-економічному розвитку
Вінницької міської ОТГ при зміні цільового використання земель приватної
власності згідно з додатками.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови С. Матусяка.

Міський голова

С. Моргунов

Додаток 1
до рішення виконкому
міської ради
від 11.06.2020 р. № 1165
ДОГОВІР ПРО УЧАСТЬ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ
ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ
м. Вінниця

«____»_____________20__р.

Сторона-1: Виконавчий комітет Вінницької міської ради, місцерозташування
зареєстровано за адресою: вул. Соборна, 59, м. Вінниця, код ЄДРПОУ – 03084813, в особі
заступника міського голови Матусяка Сергія Володимировича, який діє на підставі
Розпорядження міського голови, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з
одного боку,
Сторона-2: ОСОБА 1, з іншого боку, разом надалі – Сторони, а кожна окремо – Сторона,
враховуючи Порядок залучення інвестицій в соціально-економічний розвиток Вінницької
міської ОТГ при зміні цільового призначення земельних ділянок приватної власності,
затверджений рішенням міської ради від 27.12.2019р. №2083 (зі змінами), уклали цей договір
про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Предметом даного Договору є зобов’язання Сторони-2 прийняти участь в соціальноекономічному розвитку Вінницької міської ОТГ шляхом сплати коштів при зміні цільового
призначення земельної ділянки, належної Стороні-2 на праві приватної власності, що
розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Барське шосе, б/н (кадастровий номер:
0510100000:02:070:0406) (надалі – внесок).
2. Порядок визначення розміру та порядку сплати внеску
2.1. Розмір внеску визначається Стороною-1 і міститься в розрахунку, який є Додатком
до цього договору і невід’ємною його частиною.
2.2. Розмір внеску, визначеному в додатку до цього договору, сплачується Стороною-2
на розрахунковий рахунок визначений Стороною-1: Отримувач: УК у м.Вінниці/отг
м.Вінниця/50110000; ЄДРПОУ: 38054707; Банк отримувача: Казначейство України (ел. адм.
подат.); № рахунку (IBAN): UA158999980314141931000002856; Призначення: *;101;;ЦФ соцеконом розвиток Вінницької МОТГ - внески при зміні цільового використання земельних
ділянок згідно договору.
2.3. Розмір внеску становить 1 (один) відсоток від перспективної нормативно-грошової
оцінки земельної ділянки, зазначеної в п. 1.1. цього договору, та становить 11 438,41
(одинадцять тисяч чотириста тридцять вісім грн. 41 коп.).
2.4. Внесок в розмірі, визначеному п. 2.3. цього договору, сплачується Стороною-2 на
розрахунковий рахунок визначений Стороною-1, в 60-денний термін після затвердження
даного договору рішенням виконавчого комітету, але не пізніше дати подання звернення про
затвердження проекту землеустрою.
3. Права і обов’язки Сторін
3.1. Сторона-1 отримує від Сторони-2:
3.1.1. Копії документів, що встановлюють право власності на земельну ділянку та копії
висновків уповноважених органів про погодження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки із зміною цільового призначення.
3.1.2. Внесок в розмірі та в порядку, передбаченому розділом 2 цього договору.
3.2. Сторона-2:
3.2.1. Надає Стороні-1 копії документів, що встановлюють право власності на земельну
ділянку та копії висновків уповноважених органів про погодження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення.
3.2.2. Сплачує внесок в розмірі та в порядку, передбаченому розділом 2 цього договору.

4. Відповідальність Сторін
4.1. За порушення Стороною 2 терміну сплати, визначеного в п. 2.4., Сторона 2 сплачує
пеню в розмірі подвійної ставки НБУ від суми невиконаних зобов’язань за цим Договором, за
кожен день прострочення на розрахунковий рахунок визначений Стороною-1, зазначений в п.
2.2. даного договору.
4.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання
зобов'язань за договором, якщо вони є наслідком форс-мажорних обставин (стихійне лихо,
пожежа, рішення органів влади, які впливають на подальше виконання договору, та інші
обставини непереборної сили).
4.3. Всі спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.
5. Інші умови
5.1. Даний Договір оформлений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу
по одному для кожної із Сторін.
5.2. Даний Договір набуває юридичної сили з моменту підписання його Сторонами та
затвердження рішенням виконавчого комітету міської ради і діє до повного виконання
Сторонами взятих на себе зобов'язань.
6. Юридичні адреси Сторін
Сторона-1

Cторона-2

Виконавчий комітет
Вінницької міської ради
21100 м. Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00
Код ЄДРПОУ: 03084813

ОСОБА 1
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Заступник міського голови
____________________ С.В. Матусяк

______________ ОСОБА 1

Додаток до договору
РОЗРАХУНОК
розміру внеску до соціально-економічного розвитку
Вінницької міської ОТГ при зміні цільового
призначення земельної ділянки
(кадастровий номер 0510100000:02:070:0406)

Існуюче
цільове
призначення
земельної ділянки

Перспективне
цільове
призначення
земельної
ділянки

Перспективна
нормативна
грошова оцінка
згідно інформації
Відділу
м. Вінниці ГУ
Держгеокадастру у
Вінницькій обл.,
грн.

Для ведення
особистого
селянського
господарства

Для будівництва і
обслуговування
житлового
будинку,
господарських
будівель і споруд
(присадибна
ділянка)

1 143 840,52

Відсоток

Розмір
внеску, грн

1

11 438,41

Сторона-1

Сторона-2

Виконавчий комітет
Вінницької міської ради
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00
Код ЄДРПОУ: 03084813

ОСОБА 1
____________________________
____________________________

Заступник міського голови
____________________ С.В. Матусяк

В.о. керуючого справами виконкому

___________________ ОСОБА 1

С. Чорнолуцький

Додаток 2
до рішення виконкому
міської ради
від 11.06.2020 р. № 1165
ДОГОВІР ПРО УЧАСТЬ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ
ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ
м. Вінниця

«____»_____________20__р.

Сторона-1: Виконавчий комітет Вінницької міської ради, місцерозташування
зареєстровано за адресою: вул. Соборна, 59, м. Вінниця, код ЄДРПОУ – 03084813, в особі
заступника міського голови Матусяка Сергія Володимировича, який діє на підставі
Розпорядження міського голови, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з
одного боку,
Сторона-2: ОСОБА 2, з іншого боку, разом надалі – Сторони, а кожна окремо – Сторона,
враховуючи Порядок залучення інвестицій в соціально-економічний розвиток Вінницької
міської ОТГ при зміні цільового призначення земельних ділянок приватної власності,
затверджений рішенням міської ради від 27.12.2019р. №2083 (зі змінами), уклали цей договір
про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Предметом даного Договору є зобов’язання Сторони-2 прийняти участь в соціальноекономічному розвитку Вінницької міської ОТГ шляхом сплати коштів при зміні цільового
призначення земельної ділянки, належної Стороні-2 на праві приватної власності, що
розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Барське шосе, б/н (кадастровий номер:
0510100000:02:070:0408) (надалі – внесок).
2. Порядок визначення розміру та порядку сплати внеску
2.1. Розмір внеску визначається Стороною-1 і міститься в розрахунку, який є Додатком
до цього договору і невід’ємною його частиною.
2.2. Розмір внеску, визначеному в додатку до цього договору, сплачується Стороною-2
на розрахунковий рахунок визначений Стороною-1: Отримувач: УК у м.Вінниці/отг
м.Вінниця/50110000; ЄДРПОУ: 38054707; Банк отримувача: Казначейство України (ел. адм.
подат.); № рахунку (IBAN): UA158999980314141931000002856; Призначення: *;101;;ЦФ соцеконом розвиток Вінницької МОТГ - внески при зміні цільового використання земельних
ділянок згідно договору.
2.3. Розмір внеску становить 1 (один) відсоток від перспективної нормативно-грошової
оцінки земельної ділянки, зазначеної в п. 1.1. цього договору, та становить 4 575,36 (чотири
тисячі п’ятсот сімдесят п’ять грн. 36 коп.)
2.4. Внесок в розмірі, визначеному п. 2.3. цього договору, сплачується Стороною-2 на
розрахунковий рахунок визначений Стороною-1, в 60-денний термін після затвердження
даного договору рішенням виконавчого комітету, але не пізніше дати подання звернення про
затвердження проекту землеустрою.
3. Права і обов’язки Сторін
3.1. Сторона-1 отримує від Сторони-2:
3.1.1. Копії документів, що встановлюють право власності на земельну ділянку та копії
висновків уповноважених органів про погодження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки із зміною цільового призначення.
3.1.2. Внесок в розмірі та в порядку, передбаченому розділом 2 цього договору.
3.2. Сторона-2:
3.2.1. Надає Стороні-1 копії документів, що встановлюють право власності на земельну
ділянку та копії висновків уповноважених органів про погодження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення.
3.2.2. Сплачує внесок в розмірі та в порядку, передбаченому розділом 2 цього договору.

4. Відповідальність Сторін
4.1. За порушення Стороною 2 терміну сплати, визначеного в п. 2.4., Сторона 2 сплачує
пеню в розмірі подвійної ставки НБУ від суми невиконаних зобов’язань за цим Договором, за
кожен день прострочення на розрахунковий рахунок визначений Стороною-1, зазначений в п.
2.2. даного договору.
4.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання
зобов'язань за договором, якщо вони є наслідком форс-мажорних обставин (стихійне лихо,
пожежа, рішення органів влади, які впливають на подальше виконання договору, та інші
обставини непереборної сили).
4.3. Всі спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.
5. Інші умови
5.1. Даний Договір оформлений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу
по одному для кожної із Сторін.
5.2. Даний Договір набуває юридичної сили з моменту підписання його Сторонами та
затвердження рішенням виконавчого комітету міської ради і діє до повного виконання
Сторонами взятих на себе зобов'язань.
6. Юридичні адреси Сторін
Сторона-1

Cторона-2

Виконавчий комітет
Вінницької міської ради
21100 м. Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00
Код ЄДРПОУ: 03084813

ОСОБА 2
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Заступник міського голови
____________________ С.В. Матусяк

_____________________ ОСОБА 2

Додаток до договору
РОЗРАХУНОК
розміру внеску до соціально-економічного розвитку
Вінницької міської ОТГ при зміні цільового
призначення земельної ділянки
(кадастровий номер 0510100000:02:070:0408)

Існуюче
цільове
призначення
земельної ділянки

Перспективне
цільове
призначення
земельної
ділянки

Перспективна
нормативна
грошова оцінка
згідно інформації
Відділу
м. Вінниці ГУ
Держгеокадастру у
Вінницькій обл.,
грн.

Для ведення
особистого
селянського
господарства

Для будівництва і
обслуговування
житлового
будинку,
господарських
будівель і споруд
(присадибна
ділянка)

457 536,21

Відсоток

Розмір
внеску, грн

1

4 575,36

Сторона-1

Сторона-2

Виконавчий комітет
Вінницької міської ради
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00
Код ЄДРПОУ: 03084813

ОСОБА 2
____________________________
____________________________

Заступник міського голови
____________________ С.В. Матусяк

В.о. керуючого справами виконкому

___________________ ОСОБА 2

С. Чорнолуцький

Додаток 3
до рішення виконкому
міської ради
від 11.06.2020 р. № 1165
ДОГОВІР ПРО УЧАСТЬ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ
ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ
м. Вінниця

«____»_____________20__р.

Сторона-1: Виконавчий комітет Вінницької міської ради, місцерозташування
зареєстровано за адресою: вул. Соборна, 59, м. Вінниця, код ЄДРПОУ – 03084813, в особі
заступника міського голови Матусяка Сергія Володимировича, який діє на підставі
Розпорядження міського голови, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з
одного боку,
Сторона-2: ОСОБА 3, з іншого боку, разом надалі – Сторони, а кожна окремо – Сторона,
враховуючи Порядок залучення інвестицій в соціально-економічний розвиток Вінницької
міської ОТГ при зміні цільового призначення земельних ділянок приватної власності,
затверджений рішенням міської ради від 27.12.2019р. №2083 (зі змінами), уклали цей договір
про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Предметом даного Договору є зобов’язання Сторони-2 прийняти участь в соціальноекономічному розвитку Вінницької міської ОТГ шляхом сплати коштів при зміні цільового
призначення земельної ділянки, належної Стороні-2 на праві приватної власності, що
розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Барське шосе, б/н (кадастровий номер:
0510100000:02:070:0411) (надалі – внесок).
2. Порядок визначення розміру та порядку сплати внеску
2.1. Розмір внеску визначається Стороною-1 і міститься в розрахунку, який є Додатком
до цього договору і невід’ємною його частиною.
2.2. Розмір внеску, визначеному в додатку до цього договору, сплачується Стороною-2
на розрахунковий рахунок визначений Стороною-1: Отримувач: УК у м.Вінниці/отг
м.Вінниця/50110000; ЄДРПОУ: 38054707; Банк отримувача: Казначейство України (ел. адм.
подат.); № рахунку (IBAN): UA158999980314141931000002856; Призначення: *;101;;ЦФ соцеконом розвиток Вінницької МОТГ - внески при зміні цільового використання земельних
ділянок згідно договору.
2.3. Розмір внеску становить 1 (один) відсоток від перспективної нормативно-грошової
оцінки земельної ділянки, зазначеної в п. 1.1. цього договору, та становить 5 297,79 грн. (п’ять
тисяч двісті дев’яносто сім грн. 79 коп.)
2.4. Внесок в розмірі, визначеному п. 2.3. цього договору, сплачується Стороною-2 на
розрахунковий рахунок визначений Стороною-1, в 60-денний термін після затвердження
даного договору рішенням виконавчого комітету, але не пізніше дати подання звернення про
затвердження проекту землеустрою.
3. Права і обов’язки Сторін
3.1. Сторона-1 отримує від Сторони-2:
3.1.1. Копії документів, що встановлюють право власності на земельну ділянку та копії
висновків уповноважених органів про погодження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки із зміною цільового призначення.
3.1.2. Внесок в розмірі та в порядку, передбаченому розділом 2 цього договору.
3.2. Сторона-2:
3.2.1. Надає Стороні-1 копії документів, що встановлюють право власності на земельну
ділянку та копії висновків уповноважених органів про погодження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення.
3.2.2. Сплачує внесок в розмірі та в порядку, передбаченому розділом 2 цього договору.

4. Відповідальність Сторін
4.1. За порушення Стороною 2 терміну сплати, визначеного в п. 2.4., Сторона 2 сплачує
пеню в розмірі подвійної ставки НБУ від суми невиконаних зобов’язань за цим Договором, за
кожен день прострочення на розрахунковий рахунок визначений Стороною-1, зазначений в п.
2.2. даного договору.
4.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання
зобов'язань за договором, якщо вони є наслідком форс-мажорних обставин (стихійне лихо,
пожежа, рішення органів влади, які впливають на подальше виконання договору, та інші
обставини непереборної сили).
4.3. Всі спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.
5. Інші умови
5.1. Даний Договір оформлений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу
по одному для кожної із Сторін.
5.2. Даний Договір набуває юридичної сили з моменту підписання його Сторонами та
затвердження рішенням виконавчого комітету міської ради і діє до повного виконання
Сторонами взятих на себе зобов'язань.
6. Юридичні адреси Сторін
Сторона-1

Cторона-2

Виконавчий комітет
Вінницької міської ради
21100 м. Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00
Код ЄДРПОУ: 03084813

ОСОБА 3
________________________________
_________________________________
_________________________________

Заступник міського голови
____________________ С.В. Матусяк

_____________________ ОСОБА 3

Додаток до договору
РОЗРАХУНОК
розміру внеску до соціально-економічного розвитку
Вінницької міської ОТГ при зміні цільового
призначення земельної ділянки
(кадастровий номер 0510100000:02:070:0411)

Існуюче
цільове
призначення
земельної ділянки

Перспективне
цільове
призначення
земельної
ділянки

Перспективна
нормативна
грошова оцінка
згідно інформації
Відділу
м. Вінниці ГУ
Держгеокадастру у
Вінницькій обл.,
грн.

Для ведення
особистого
селянського
господарства

Для будівництва і
обслуговування
житлового
будинку,
господарських
будівель і споруд
(присадибна
ділянка)

529 778,77

Відсоток

Розмір
внеску, грн

1

5 297,79

Сторона-1

Сторона-2

Виконавчий комітет
Вінницької міської ради
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00
Код ЄДРПОУ: 03084813

ОСОБА 3
____________________________
____________________________

Заступник міського голови
____________________ С.В. Матусяк

В.о. керуючого справами виконкому

___________________ ОСОБА 3

С. Чорнолуцький

Додаток 4
до рішення виконкому
міської ради
від 11.06.2020 р. № 1165
ДОГОВІР ПРО УЧАСТЬ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ
ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ
м. Вінниця

«____»_____________20__р.

Сторона-1: Виконавчий комітет Вінницької міської ради, місцерозташування
зареєстровано за адресою: вул. Соборна, 59, м. Вінниця, код ЄДРПОУ – 03084813, в особі
заступника міського голови Матусяка Сергія Володимировича, який діє на підставі
Розпорядження міського голови, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з
одного боку,
Сторона-2: ОСОБА 4, з іншого боку, разом надалі – Сторони, а кожна окремо – Сторона,
враховуючи Порядок залучення інвестицій в соціально-економічний розвиток Вінницької
міської ОТГ при зміні цільового призначення земельних ділянок приватної власності,
затверджений рішенням міської ради від 27.12.2019р. №2083 (зі змінами), уклали цей договір
про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Предметом даного Договору є зобов’язання Сторони-2 прийняти участь в соціальноекономічному розвитку Вінницької міської ОТГ шляхом сплати коштів при зміні цільового
призначення земельної ділянки, належної Стороні-2 на праві приватної власності, що
розташована за адресою: м. Вінниця, (кадастровий номер: 0520688900:01:004:0121) (надалі –
внесок).
2. Порядок визначення розміру та порядку сплати внеску
2.1. Розмір внеску визначається Стороною-1 і міститься в розрахунку, який є Додатком
до цього договору і невід’ємною його частиною.
2.2. Розмір внеску, визначеному в додатку до цього договору, сплачується Стороною-2
на розрахунковий рахунок визначений Стороною-1: Отримувач: УК у м.Вінниці/отг
м.Вінниця/50110000; ЄДРПОУ: 38054707; Банк отримувача: Казначейство України (ел. адм.
подат.); № рахунку (IBAN): UA158999980314141931000002856; Призначення: *;101;;ЦФ соцеконом розвиток Вінницької МОТГ - внески при зміні цільового використання земельних
ділянок згідно договору.
2.3. Розмір внеску становить 1 (один) відсоток від перспективної нормативно-грошової
оцінки земельної ділянки, зазначеної в п. 1.1. цього договору, та становить 2 362,72 грн. (дві
тисячі триста шістдесят дві грн. 72 коп.)
2.4. Внесок в розмірі, визначеному п. 2.3. цього договору, сплачується Стороною-2 на
розрахунковий рахунок визначений Стороною-1, в 60-денний термін після затвердження
даного договору рішенням виконавчого комітету, але не пізніше дати подання звернення про
затвердження проекту землеустрою.
3. Права і обов’язки Сторін
3.1. Сторона-1 отримує від Сторони-2:
3.1.1. Копії документів, що встановлюють право власності на земельну ділянку та копії
висновків уповноважених органів про погодження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки із зміною цільового призначення.
3.1.2. Внесок в розмірі та в порядку, передбаченому розділом 2 цього договору.
3.2. Сторона-2:
3.2.1. Надає Стороні-1 копії документів, що встановлюють право власності на земельну
ділянку та копії висновків уповноважених органів про погодження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення.
3.2.2. Сплачує внесок в розмірі та в порядку, передбаченому розділом 2 цього договору.

4. Відповідальність Сторін
4.1. За порушення Стороною 2 терміну сплати, визначеного в п. 2.4., Сторона 2 сплачує
пеню в розмірі подвійної ставки НБУ від суми невиконаних зобов’язань за цим Договором, за
кожен день прострочення на розрахунковий рахунок визначений Стороною-1, зазначений в п.
2.2. даного договору.
4.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання
зобов'язань за договором, якщо вони є наслідком форс-мажорних обставин (стихійне лихо,
пожежа, рішення органів влади, які впливають на подальше виконання договору, та інші
обставини непереборної сили).
4.3. Всі спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.
5. Інші умови
5.1. Даний Договір оформлений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу
по одному для кожної із Сторін.
5.2. Даний Договір набуває юридичної сили з моменту підписання його Сторонами та
затвердження рішенням виконавчого комітету міської ради і діє до повного виконання
Сторонами взятих на себе зобов'язань.
6. Юридичні адреси Сторін
Сторона-1

Cторона-2

Виконавчий комітет
Вінницької міської ради
21100 м. Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00
Код ЄДРПОУ: 03084813

ОСОБА 4
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Заступник міського голови
____________________ С.В. Матусяк

_________________ ОСОБА 4

Додаток до договору
РОЗРАХУНОК
розміру внеску до соціально-економічного розвитку
Вінницької міської ОТГ при зміні цільового
призначення земельної ділянки
(кадастровий номер 0520688900:01:004:0121)

Існуюче
цільове
призначення
земельної ділянки

Перспективне
цільове
призначення
земельної
ділянки

Перспективна
нормативна
грошова оцінка
згідно інформації
Відділу
м. Вінниці ГУ
Держгеокадастру у
Вінницькій обл.,
грн.

Для індивідуального
садівництва

Для будівництва і
обслуговування
житлового
будинку,
господарських
будівель і споруд
(присадибна
ділянка)

236 272,13

Відсоток

Розмір
внеску, грн

1

2 362,72

Сторона-1

Сторона-2

Виконавчий комітет
Вінницької міської ради
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00
Код ЄДРПОУ: 03084813

ОСОБА 4
____________________________
____________________________

Заступник міського голови
____________________ С.В. Матусяк

В.о. керуючого справами виконкому

___________________ ОСОБА 4

С. Чорнолуцький

Департамент земельних ресурсів міської ради
Молочнюк Альона Ігорівна
Заступник начальника відділу обліку та фінансово-аналітичної роботи

