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УКРАЇНА 

    БАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

        ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

  сесія                                              8   скликання                                                  р.  

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки  

комунальної власності 

  З метою впорядкування угідь, забезпечення ведення Державного земельного кадастру та 

здійснення контролю за використанням і охороною земель Барської об’єднаної 

територіальної громади, керуючись статтями 12, 93, 122, 184 Земельного кодексу України, 

статтями 26, 35 Закону України «Про землеустрій», постановою Кабінету міністрів України 

«Порядок проведення інвентаризації земель» від 5 червня 2019 р. № 476, статтею 24 Закону 

України «Про Державний земельний кадастр», статями 25, 26, 59, 73 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи звернення ТОВ «ПРАЙМВУД» в особі 

представника Ю.М. Короновського,  сесія міської ради В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Барській міській раді на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності розташованої за межами  

с. Войнашівка Войнашівського старостинського округу (колишня Войнашівська сільська 

рада) Жмеринського (Барського) району Вінницької області не наданої у 

власність/користування з метою подальшої реєстрації права комунальної власності, 

розширення бази справляння податків та зборів та задоволення потреб третіх осіб шляхом 

встановлення щодо таких земель інших речових прав, земельних сервітутів згідно вимог 

чинного законодавства, зокрема для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії (будівництва та 

експлуатації КЛ-10 кВт приєднання СЕС ТОВ «ПРАЙМВУД»). 

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

Замовник), Платником визначити товариство з обмеженою відповідальністю «ПРАЙМВУД» 

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

згідно чинного законодавства (надалі - Розробник).  

3. Відділу юридичного забезпечення та персоналу Барської міської ради підготувати угоду на 

розроблення технічної документації із землеустрою між Замовником, Розробником та 

Платником. 

4.  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.).  
Секретар міської ради  

Мельник І.В. ________________________ 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів влади  

Гвоздяр Ю.В. ________________________ 

Начальник відділу  юридичного забезпечення  

та персоналу 

Куций О.В. ________________________ 

Начальник відділу земельних ресурсів  

Шуляк І.І.  ________________________ 

  

 
 
 


