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БАРСЬКА    МІСЬКА   РАДА 

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

2 4  с е с і я  8  с к л и к а н н я  

Р І Ш Е Н Н Я  

 

29.03.2022                                            м.Бар                                               № 5.22.2             
 

 Про надання згоди на встановлення земельних 

 сервітутів  ТОВ «ПРАЙМВУД» 

 

Розглянувши клопотання ТОВ «ПРАЙМВУД» про встановлення 

земельних  сервітутів для прокладання та експлуатації ліній електропередач 

(КЛ-10Кв приєднання електростанцій з використанням енергії сонця ФЕС ТОВ 

«ПРАЙМВУД» до ПС 110/35/10 «БАЛКИ», технічні документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частин земельних ділянок на які 

поширюється право сервітуту, керуючись статтями 12, 122, 98-102, 124
-1

, 125, 

126 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», сесія міської ради ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити ТОВ «ПРАЙМВУД» платні строкові земельні сервітути 

на частини земельних ділянок: 

- площею 0,0263га, що знаходиться в межах земельної ділянки площею 

1,0343га, кадастровий номер 0520280200:02:004:0003, цільове призначення: 

01.17 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або 

користування громадянами чи юридичними особами), категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення, розташована на території Барської 

міської територіальної громади (колишня Балківська сільська рада) 

Жмеринського району, Вінницької області;  

- площею 0,0069га,  що знаходиться в межах земельної ділянки площею 

0,5576га, кадастровий номер 0520280200:02:004:0002, цільове призначення: 

10.13 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або 

користування громадянами чи юридичними особами), категорія земель: землі 

водного фонду, розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Балківська сільська рада) Жмеринського району, Вінницької 

області;  

- площею 0,0036га, що знаходиться в межах земельної ділянки площею 

0,2732га, кадастровий номер 0520280600:01:003:0269,  цільове призначення: 

10.13 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або 



користування громадянами чи юридичними особами), категорія земель: землі 

водного фонду, розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Войнашівська сільська рада) Жмеринського району, 

Вінницької області;  

- площею 0,0042 га,  що знаходиться в межах земельної ділянки площею 

0,1864га, кадастровий номер 0520280600:01:003:0268, цільове призначення: 

01.17 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або 

користування громадянами чи юридичними особами), категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення, розташована на території Барської 

міської територіальної громади (колишня Войнашівська сільська рада) 

Жмеринського району Вінницької області  

- площею 0,0013 га, що знаходиться в межах земельної ділянки площею 

12,7515га, кадастровий номер 0520280600:01:003:0282, цільове призначення: 

01.17 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або 

користування громадянами чи юридичними особами), категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення, розташована на території Барської 

міської територіальної громади (колишня Войнашівська сільська рада) 

Жмеринського району Вінницької області  

 

для прокладання та експлуатації ліній електропередач строком на 7 років із 

встановленням плати за користування земельною ділянкою в розмірі 12 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

 

2. 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 

 


