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БАРСЬКА    МІСЬКА   РАДА 

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я  

 
 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу в оренду гр. Ямпільській Д.В. 

 

 

        Розглянувши заяву гр. Ямпільської Д. В.про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу в оренду із поданими матеріалами документації, керуючись статтями 12, 

22, 93, 96, 122, 123, 124, п. 1 ч. 2 статті 134,186 Земельного кодексу України, статтею 24 Закону України 

«Про Державний земельний кадастр», статтею 16 Закону України «Про оренду землі», статтею 50 Закону 

України «Про землеустрій», 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 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності від 31.03.2020 реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 2063700205202 сесія 

міської ради В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1620 га, кадастровий 

номер 0520282800:02:002:0086, яка розташована на території Барської міської територіальної громади 

(колишня Луко-Барська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області, з цільовим 

призначенням земельної ділянки: 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення.  

2. Передати гр. Ямпільській Діані Володимирівні  в оренду вищевказану земельну ділянку з цільовим 

призначенням земельної ділянки: 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення строком на 10 

років, із встановленням орендної плати в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок.  

3. Гр. Ямпільській Діані Володимирівні:  

- звернутися до відділу з юридичного забезпечення та персоналу Барської міської ради та укласти 

договір оренди землі з Барською міською радою в місячний термін; 

- зареєструвати право оренди на земельну ділянку згідно Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»; 

- у п’ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки надати копію 

договору відповідному органу доходів і зборів; 

- дотримуватися вимог ст. 96 та глави 17 Земельного кодексу України. 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 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  юридичного забезпечення  

та персоналу 

Куций О.В. ________________________ 

Начальник відділу земельних ресурсів  

Шуляк І.І.  ________________________ 
Підготувала: Н.В.Побережна  


