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БАРСЬКА    МІСЬКА   РАДА 

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

2 5  с е с і я  8  с к л и к а н н я  

Р І Ш Е Н Н Я  

 

02.06.2022                                                 м.Бар                                                № 5.2             
 

Про внесення змін до рішення 19 сесії 

Барської міської ради 8 скликання  

від 21.12.2021 № 6.24 

 

Розглянувши звернення ТОВ «БАРСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» про зменшення 

орендної плати в умовах воєнного стану за земельну ділянку площею  0,5709 га, кадастровий 

номер 0520210100:01:069:0013, цільове призначення: для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, розташовану по вул. Бони Сфорци,8 в м.Бар Жмеринського району 

Вінницької області, керуючись статтями 12, 38, 39, 122, 125, 126 Земельного кодексу 

України, статтями 21, 22, 23 Закону України «Про оренду землі», 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», Указом 

Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 

змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 133/2022 від 14.03.2022 та № 259/2022 

від18.04.2022, враховуючи договір оренди землі від 14.02.2022, сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення 19 сесії Барської міської ради 8 скликання від 21.12.2021 № 

6.24 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки та передачу земельних ділянок в оренду власникам нерухомого майна : нежитлових 

приміщень»,  а саме пункт 2 доповнити підпунктом 2.1 такого змісту: 

«2.1 Встановити  на час дії воєнного стану орендну плату за земельну ділянку площею 

0,5709 га, кадастровий номер 0520210100:01:069:0013, цільове призначення: для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі, розташовану по вул. Бони Сфорци,8 в м.Бар 

Жмеринського району Вінницької області в розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки». 

 

2. Внести зміни до договору оренди землі укладеного 14.02.2022 шляхом укладення 

додаткової угоди. 

 

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

питань земельних відносин, агропромислового розвитку, екології, промисловості та 

підприємства (голова комісії – Стаднік В.В.). 
 

 

 

Міський голова                                                        Володимир САВОЛЮК 
 


