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БАРСЬКА    МІСЬКА   РАДА 

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

3 4  с е с і я  8  с к л и к а н н я  

Р І Ш Е Н Н Я  

 

02.03.2023                                         м.Бар                                               № 25             
 

Про продаж права оренди земельної 

ділянки водного фонду на земельних  

торгах у формі електронного аукціону  

 

Відповідно до статтей 12, 58, 59, 134-139, 125, 126 Земельного кодексу 

України, статтей 4, 10, 85 Водного кодексу України, Закону України «Про 

оренду землі», статтей 4, 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», статтей 25, 26, 59, 73 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління 

та дерегуляції у сфері земельних відносин» від 28.05.2021 № 1423-IX, з метою 

врегулювання відносин щодо набуття права користування земельними 

ділянками, створення сприятливих умов для раціонального використання 

земельних ділянок та забезпечення надходжень в бюджет,  сесія міської ради   

В И Р І Ш И Л А 
 

1. Надати дозвіл на продаж права оренди земельної ділянки на земельних 

торгах у формі електронного аукціону:  земельна ділянка водного фонду 

площею 1,2802 га, кадастровий номер: 0520283000:01:001:0056, цільове 

призначення: 10.08 для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, 

спортивних і туристичних цілей, що розташована за межами населеного пункту 

с.Мальчівці Барської міської територіальної громади  Жмеринського району 

Вінницької області. 

2. Доручити Барському міському голові від імені організатора земельних 

торгів укласти договір з оператором електронного майданчику на проведення 

земельних торгів (аукціону) з виконавцем земельних торгів.   

3. Барському міському голові за результатами земельних торгів підписати 

протокол торгів та укласти з переможцем торгів договір оренди землі, право на 

яку виставляється на земельні торги та інші документи з питань проведення 

земельних торгів у формі електронного аукціону.  

4. Затвердити умови продажу водного об'єкту у складі земельної ділянки, 

додається. 

5. Встановити стартову ціну лоту у розмірі 12% від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки. 

6. Термін оренди земельної ділянки 10 років.  



7. Переможцю земельних торгів провести державну реєстрацію права 

оренди на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства. 

8. Зобов'язати переможця земельних торгів відшкодувати витрати, 

здійснені на підготовку Лоту до проведення земельних торгів, згідно 

виставлених рахунків. 

9. Затвердити проект договору оренди землі, додається. 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, 

екології, промисловості та підприємництва (голова комісії – Вадим Стаднік). 
 

 

 

 

Міський голова             Володимир САВОЛЮК 
 


