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Барська міська рада 

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ 30 сесія 

постійна  комісія з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, екології, 

промисловості та підприємництва 

 

1. СЛУХАЛИ: заяви фізичних та юридичних  осіб щодо оформлення прав користування 

земельними ділянками на умовах оренди, земельного сервітуту.  

1.1. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 
1) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,4151 га, кадастровий номер 0520282800:02:002:0091, 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. Мамроцькому Віктору Валерійовичу 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.  

 

1.2.ПРОЕКТ РІШЕННЯ:  
1)Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 

- площею 0,3915 га, кадастровий номер 0520282800:02:002:0092, 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; 

- площею 0,1353 га, кадастровий номер 0520282800:02:002:0087, 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. Пилипенку Сергію Романовичу в оренду вищевказані земельні 

ділянки строком на 10 років із встановленням орендної плати в розмірі 12 % від 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок.  

 

1.3.ПРОЕКТ РІШЕННЯ:  
1) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,1244 га, кадастровий номер 0520282800:02:002:0088, 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. Садика Юрію Кириловичу в оренду вищевказану земельну ділянку 

строком на 10 років із встановленням орендної плати в розмірі 12 % від нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок.  

 

1.4.ПРОЕКТ РІШЕННЯ:  
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.  
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1.5.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1)Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об´єктів передачі 

електричної та теплової енергії: 

-  площею 0,0055 га, кадастровий номер 0520210100:01:061:0074, розташована по 

вул. Руський Вал, 1 А в м. Бар Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

- площею 0,0117 га, кадастровий номер 0520210100:01:049:0045,  розташована по 

вул. М. Залізняка, 9 Б в м. Бар Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

- площею 0,0111 га, кадастровий номер 0520210100:01:108:0071, розташована по 

вул. Соборна, 11А в м. Бар Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

- площею 0,0058 га, кадастровий номер 0520210100:01:057:0150, розташована по 

вул. Каштанова, 7 Б в м. Бар Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

- площею 0,0086 га, кадастровий номер 0520210100:01:141:0137, розташована по 

вул. Каштанова, 34 Б в м. Бар Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

- площею 0,0084 га, кадастровий номер 0520210100:01:030:0036, розташована по 

вул. Миколи Туніка, 7 Б в м. Бар Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

- площею 0,0065 га кадастровий номер 0520210100:01:064:0085, розташована по 

вул. Комарова, 2 Б в м. Бар Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

- площею 0,0121 га, кадастровий номер 0520210100:01:055:0103, розташована по 

вул. Гагаріна, 15 Б в м. Бар Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

- площею 0,0054 га, кадастровий номер 0520210100:01:064:0086, розташована по 

вул. Грушевського, 3 А в м. Бар Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

- площею 0,0077 га, кадастровий номер 0520210100:01:111:0051, розташована по 

вул. Монастирська в м. Бар Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

- площею 0,0061 га, кадастровий номер 0520210100:01:057:0152, розташована по 

вул. Леонтовича, 5 Б в м. Бар Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

- площею 0,0090 га, кадастровий номер 0520210100:01:063:0044, розташована по 

вул. Гончарна, 21А в м. Бар Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

- площею 0,0065 га, кадастровий номер 0520210100:01:068:0041, розташована по 

вул. Св. Миколая, 28 А в м. Бар Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

- площею 0,0062 га кадастровий номер 0520210100:01:036:0026, розташована по 

вул. Героїв Майдану, 19Б в м. Бар Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

- площею 0,0091 га, кадастровий номер 0520210100:01:049:0046, розташована по 

вул. М. Залізняка, 9 А в м. Бар Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

- площею 0,0087 га, кадастровий номер 0520210100:01:033:0177, розташована по 

вул. Врублевського, 39 А в м. Бар Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

- площею 0,0101 га, кадастровий номер 0520210100:01:043:0059, розташована по 

вул. Григоровичів-Барських, 11 А в м. Бар Жмеринського (Барського)  району Вінницької 

області; 

- площею 0,0084 га, кадастровий номер 0520210100:01:043:0060, розташована по 

вул. Чернишевського, 1Г в м. Бар Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

- площею 0,0084 га, кадастровий номер 0520210100:01:066:0036,  розташована по 

вул. Трудова, 24 А в м. Бар Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

- площею 0,0083 га, кадастровий номер 0520210100:01:051:0034, розташована по 

вул. Григоровичів-Барських, 5 Б в м. Бар Жмеринського (Барського)  району Вінницької 

області; 

- площею 0,0048 га кадастровий номер 0520210100:01:048:0011, розташована по 

вул. Героїв Майдану, 25 А в м. Бар Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

- площею 0,0038 га, кадастровий номер 0520210100:04:038:0039, розташована по 

вул. Новоселів, 2 Б в м. Бар Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

- площею 0,0061 га, кадастровий номер 0520210100:01:104:0034, розташована по 

вул. Коцюбинського, 6А в м. Бар Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

- площею 0,0057 га, кадастровий номер 0520210100:02:026:0177, а розташована 
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по вул. Героїв Майдану, 90Г в м. Бар Жмеринського (Барського)  району Вінницької 

області; 

- площею 0,0090 га, кадастровий номер 0520280200:07:010:0046,  розташована по 

вул. Черешнева, 6А в с. Чемериси-Барські Жмеринського (Барського)  району Вінницької 

області; 

- площею 0,0084 га, кадастровий номер 0520210100:01:108:0070, розташована по 

вул. Соборна, 17 Б в м. Бар Жмеринського  (Барського)  району Вінницької області; 

- площею 0,0081 га, кадастровий номер 0520210100:03:006:0022, розташована по 

вул. Кривоноса, 74 Б в м. Бар Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

- площа 0,0055 га, кадастровий номер 0520285600:06:016:0013, розташована по 

вул. Б.Хмельницького, 25 А в с. Чемериське Жмеринського (Барського)  району 

Вінницької області; 

- площею 0,0049 га, кадастровий номер 0520210100:01:092:0047, розташована по 

вул. Машинобудівників, 5 А в м. Бар Жмеринського (Барського)  району Вінницької 

області; 

- площею 0,0056 га, кадастровий номер 0520281000:06:018:0069, розташована по 

вул. Центральна, 25 А в с. Гайове Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

- площею 0,0056 га, кадастровий номер 0520286500:05:034:0030, розташована по 

вул. Соборна, 5 В в с. Ялтушків Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

- площею 0,0042 га, кадастровий номер 0520283500:05:031:0011, розташована по 

вул. Миру, 10 А в с. Мигалівці Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

2) Передати АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 

вищезазначені земельні ділянки в оренду  для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об´єктів передачі електричної та теплової енергії 

строком на _____ років із встановленням орендної плати в розмірі ____ % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

 

1.6.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0030 га, кадастровий номер 0520210100:01:057:0158, яка розташована 

по вул. Каштанова, 11, кв./оф. 36 в м. Бар Жмеринського (Барського)  району Вінницької 

області, цільове призначення 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, з 

метою встановлення земельного сервітуту гр. Сікіржинській Анастасії Олегівні для 

доступу та експлуатації стоматологічного кабінету. 

 

1.7.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Припинити дію земельного сервітуту, встановленого договором 

від 10.01.2022 Барською міською радою гр. Помилуйку Володимиру Васильовичу, на 

земельну ділянку площею 0,0100 га, кадастровий номер 0520210100:01:056:0016, цільове 

призначення: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розташовану в м. 

Бар, по вул. Гагаріна. 

 

1.8.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл гр. Трокачевському Олександру Григоровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,0042 га по вул. Каштанова біля будинку № 64 в м. Бар цільове призначення 

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, зокрема встановлення трьох 

зблокованих тимчасових споруд для провадження комерційної діяльності, з подальшим 

оформлення права особистого сервітуту на земельну ділянку.  

 

1.9.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл АТ «Вінницягаз» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою встановлення земельного 

сервітуту для розміщення засобів електрохімічного захисту, орієнтовною площею 0,0200 

га по вул. Травнева в с. Мигалівці Жмеринського району Вінницької області,  цільове 

призначення: (11.04) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, 

постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води). 
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2. СЛУХАЛИ: заяви громадян про затвердження технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд. 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати 

земельні ділянки безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлових 

будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської 

забудови наступним громадянам: 

1.1) Залевській Тетяні Леонідівній - площею 0,1781 га, кадастровий 

0520280200:07:014:0040, яка розташована по вул. Християнська, 30 в с. Чемериси - Барські 

Жмеринського (Барського) району Вінницької області.  
1.2) Кордон Ганні Адамівні - площею 0,2500 га, кадастровий 

0520280200:05:001:0027, яка розташована по вул. Ястремська, 17 в с. Йосипівці 

Жмеринського (Барського) району Вінницької області.  

1.3) Кучерського Василя Івановича - площею 0,25 га, кадастровий номер 

0520281000:07:002:0027,  яка розташована по вул. Лісова, 2а  в с. Шпирки  Жмеринського 

району Вінницької області.  

 

3. СЛУХАЛИ: заяви громадян про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).   

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) :  

3.1) Берт Валентині Іванівні  –  площею 0.2469 га, кадастровий номер земельної  

ділянки 0520280200:02:001:0220 яка розташована на території Барської міської 

територіальної громади (колишня Балківська сільська рада) Жмеринського району 

Вінницької області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

3.2) Мазуренку Миколі Івановичу площею 24,7500 га, кадастровий номер 

0520282400:01:003:0054, розташованої на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Кузьминецька сільська рада), з цільовим призначенням 01.02 для 

ведення фермерського господарства.  

3.3) Недзельській Анелі Константинівні площею 1,3736 га, кадастровий номер 

0520282200:01:001:0708 , яка  розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Комаровецька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області,  

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.            

3.4) Труханській Ксенії Мефодіївні площею 2,4861 га за кадастровим номером 

0520284000:02:002:0165, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Підлісноялтушківська сільська рада) Жмеринського району Вінницької 

області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.  

 

4. СЛУХАЛИ: заяви гр. Полігас Олега та Полігас Лідії про затвердження технічної 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати 

земельну ділянку безоплатно у спільну сумісну власність гр. Полігас Олегу 

Ростиславовичу та Полігас Лідії Володимирівні площею 0,1852 га, кадастровий номер 

0520280200:03:018:0021, яка розташована по вул. Польовій, 27 в с. Балки Жмеринського 

(Барського) району Вінницької області для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської 

забудови.                         
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5. СЛУХАЛИ: звернення ОСББ «Залізничник 1» щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування. 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл ОСББ «Залізничник 1» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування, цільове 

призначення 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, орієнтовною площею 0,5000 га, яка розташована по вулиці Вокзальній, 19А в селі 

Заможне Жмеринського району Вінницької області.  

 

6. СЛУХАЛИ: заяву гр. Мельника Ростислава Станіславовича про придбання земельної 

ділянки у власність.  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 
1) Надати Барській міській раді дозвіл на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0090га, кадастровий 

номер 0520210100:01:061:0060, цільове призначення: для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, на якій розташований належний заявнику об’єкт нерухомого майна: 

будівля, по вул.Героїв Майдану, 12 Б  в м. Бар. 

2) Мельнику Ростиславу Станіславовичу укласти з Барською міською радою договір 

про оплату авансового внеску. 

 

7. СЛУХАЛИ: звернення  КП «Бар-благоустрій» Барської міської ради про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності розташованої в м. Бар на перехресті вулиць Кривоноса - Галицьких Вояків 

(територія ринку), -  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 
1) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель в 

м.Бар на перехресті вулиць Кривоноса-Галицьких Вояків (територія ринку), визначивши 

категорію земель, цільове призначення, місце розташування об’єктів землеустрою, їхніх 

меж, розмірів, правового статусу згідно з додатком 1  до цього рішення. 

2) Барській міській раді зареєструвати право комунальної власності на земельні 

ділянки згідно з додатком 2  до цього рішення у порядку, встановленому Законом України 

"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". 

3) Передати КП «Бар-благоустрій» Барської міської ради в постійне користування 

земельні ділянки згідно з додатком 3 до цього рішення. 

 

8. СЛУХАЛИ: заяву гр. Козлова Сергія про внесення змін до рішення 29 сесії 8 скликання 

Барської міської ради від 27.10.2022р. № 10.7 «Про передачу в оренду земельної ділянки 

Козлову Сергію» про перегляд строку оренди земельної ділянки. 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Внести зміни до рішення 29 сесії 8 скликання Барської міської ради 

від 27.10.2022р. «Про передачу в оренду земельної ділянки Козлову Сергію», а саме в п. 1 

слова «строком на 10 років» змінити на слова «строком на 49 років».  

 

9. СЛУХАЛИ: заяву Служби автомобільних доріг у Вінницькій області з приводу 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі на місцевості з метою внесення змін в частині конфігурації 

земельної ділянки. 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 
1) Надати дозвіл Барській міській раді на розроблення  технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на 

місцевості (далі – документація із землеустрою) з метою внесення змін в частині 

конфігурації земельної ділянки площею 13,3119 га, кадастровий номер 

0520281400:02:003:0213, з цільовим призначенням:  Землі запасу (земельні ділянки кожної 

категорії земель, які ненадані у власність або у користування громадянам чи юридичним 

https://ips.ligazakon.net/document/view/T041952?ed=2022_07_28
https://ips.ligazakon.net/document/view/T041952?ed=2022_07_28
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особам), розташованої на території Барської міської територіальної громади (колишньої 

Гулівської сільської ради) Жмеринського району Вінницької області. 

2) Замовником документації із землеустрою визначити Барську міську раду (надалі - 

Замовник), Платником визначити Службу автомобільних доріг у Вінницькій області 

(надалі - Платник). Замовнику визначити розробника документації із землеустрою згідно 

чинного законодавства (надалі - Розробник).   

3) Відділу юридичного забезпечення та персоналу Барської міської ради підготувати 

угоду на розроблення документації із землеустрою між Замовником, Розробником та 

Платником. 

 


