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БАРСЬКА    МІСЬКА   РАДА 

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

с е с і я    с к л и к а н н я  

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я  
 

 Про надання згоди на встановлення земельного 

 сервітуту  гр. Розінець Н.В. 

 

Розглянувши заяву гр. Розінець Н.В. про передачу в оренду земельної ділянки площею 

0,0018га, кадастровий номер 0520210100:01:141:0080, цільове призначення: для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, розташованої в м.Бар, по вул. Каштановій, 34 Б, керуючись 

статтями 12, 38, 39, 122, 98-102, 124, 124-1, 125, 126, 134 Земельного кодексу України, статтями 

401-404 Цивільного кодексу України, статтею 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності»,  статтями 4, 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», статтями 25, 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи паспорт прив’язки малої архітектурної форми по вул. Каштановій, 34Б в м. 

Бар, виданого ПП НІКО-2007» від 30.12.2010р, сесія міської ради ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Розінець Наталці Василівні в передачі в оренду земельної ділянки площею 

0,0018га, кадастровий номер 0520210100:01:141:0080, цільове призначення: для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, розташованої в м.Бар, по вул. Каштановій, 34 Б для розміщення 

та експлуатації тимчасової споруди. 

2. Встановити гр. Розінець Наталці Василівні платний строковий земельний сервітут для 

розміщення та експлуатації тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності-

торгівлі на земельній ділянці площею 0,0018га, кадастровий номер 0520210100:01:141:0080, 

цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, місце розташування: 

Вінницька область, Жмеринський (Барський) район, м.Бар, вул. Каштанова, 34 Б строком на  3 

роки, із встановленням плати за користування земельною ділянкою в розмірі 12% від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки.  

3. Гр. Розінець Наталці Василівні:  

-зареєструвати право користування земельною ділянкою відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».  

-дотримуватися вимог статті 96 та глави 17 Земельного кодексу України;  

-заборонити розміщення без відповідних дозволів будь-яких об’єктів, в т. ч. тимчасових споруд, 

малих архітектурних форм, встановлення елементів благоустрою та ін.  

 4.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань земельних відносин агропромислового розвитку, екології, промисловості та 

підприємництва (голова комісії – Стаднік В.В.) 
 

Секретар міської ради 

Мельник І.В.___________________________________ 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Гвоздяр Ю.В.___________________________________ 

Начальник відділу з юридичного забезпечення та 

персоналу Куций О.В. ___________________________ 

Начальник відділу земельних ресурсів  

Шуляк І.І. _____________________________________    

Головний спеціаліст-архітектор відділу архітектури та 

 містобудування - головний архітектор територіальної громади  

Музика А.О.  __________________________________   

Підготувала:  Л.Левицька 



 


