УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА БАРСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕ Н НЯ
38 сесія
8 скликання
Про надання дозволу на розроблення
документації із землеустрою на земельні
ділянки: нерозподілені (невитребувані) земельні
частки (паї) та польові дороги з подальшою
передачею їх в оренду ТОВ «Диннастія»

27.03.2019 року

Розглянувши клопотання директора ТОВ «Диннастія» Хіміча М.І. про намір продовжити
використовувати нерозподілені (невитребувані) земельні частки (паї) та польові дороги,
керуючись статтями 12, 371, 93, 96, 123, 124 Земельного кодексу України, ст. 4 Закону України
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 25, 26, 59, 73
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 13 Закону України „Про порядок
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”, ст.
6, 16 Закону України «Про оренду землі», пункту 12 Порядку організації робіт та методики
розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв), затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 року № 122, сесія міської ради
В И Р І Ш И Л А:
1.
Надати Барській міській раді дозвіл на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості), що знаходяться на території Барської міської ОТГ за межами населених пунктів з
метою подальшого оформлення права оренди для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, а саме на нерозподілені (невитребувані) земельні частки (паї):
- № 9 площею 2,8167 га,
- № 18 площею 2,6660 га,
- № 19 площею 2,6841 га,
- № 26 площею 2,8164 га
- № 229 площею 2,8183 га,
- № 230 площею 2,8183 га,
- № 315 площею 2,4285 га.
2.
Надати Барській міській раді дозвіл на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) на польові дороги орієнтовною площею 14,9 га, які входять до масивів, що
обробляються данним господарством, що знаходяться на території Барської міської ОТГ за
межами населених пунктів з метою подальшого оформлення права оренди для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва.

3.
На період розроблення документації із землеустрою та державної реєстрації земельних
ділянок, але не біль ніж на чотири місяці, передати товариству з обмеженою відповідальністю
«Диннастія» в користування на умовах оренди нерозподілені (невитребувані) земельні частки
(паї) загальною площею 21,3005 га, ), а саме:
- № 9 площею 2,8167 га,
- № 18 площею 2,6660 га,
- № 19 площею 2,6841 га,
- № 26 площею 2,8164 га
- № 229 площею 2,8183 га,
- № 230 площею 2,8183 га,
- № 315 площею 2,4285 га,
що знаходяться на території Барської міської ОТГ за межами населених пунктів для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва сільськогосподарським підприємствам, але в
будь якому випадку до дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.
4.
На період розроблення документації із землеустрою та державної реєстрації земельних
ділянок, але не біль ніж на чотири місяці, передати товариству з обмеженою відповідальністю
«Диннастія» в користування на умовах оренди польові дороги орієнтовною площею 14,9 га,
які входять до масивів, що обробляються данним господарством, що знаходяться на території
Барської міської ОТГ за межами населених пунктів для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва сільськогосподарським підприємствам, але в будь-якому
випадку до моменту виникнення потреби у використанні польових доріг при винесенні
земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості).
5.
Барській міській раді звернутись до суб’єкта господарювання, який здійснює
господарську діяльність у сфері землеустрою, для розроблення технічних документацій із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
6.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
(голова комісії - Хом'як О.М.).

Міський голова
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Начальник
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