УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
33 сесія

8 скликання

22.11.2018р.

Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки та передачу
земельної ділянки безоплатно у власність
Семчуку А.В.
Розглянувши заяви громадян про затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок та передачу земельних ділянок безоплатно у власність, відповідно до статей 12,
38, 40, 80, 81, 91, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, ст. 24 Закону
України «Про Державний земельний кадастр», ст.50 Закону України «Про землеустрій», статей 4, 5
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», статей
25, 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення 10 сесії
Барської міської ради 8 скликання від 11.07.2017р. про затвердження детального плану території
земельної ділянки площею 22,1086 га між вул. Героїв Майдану та вул. Шевченка у м. Бар для
будівництва багатоповерхової та садибної житлової забудови, міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передати земельні
ділянки безоплатно у власність за рахунок земель житлової та громадської забудови наступним
громадянам:
Семчуку Антону Вікторовичу – площею 0,0697 га, кадастровий номер–0520210100:02:026:0061,
по вул. О. Штейка, 4 в м. Бар для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд.
2. Землевласникам, визначеним в п.1 цього рішення:
- дотримуватися Правил благоустрою території населених пунктів Барської міської об’єднаної
територіальної громади;
- дотримуватися вимог ст. 91 та глави 17 Земельного кодексу України;
- рекомендувати безперешкодно надавати доступ до земельних ділянок представникам
комунальних підприємств, служб, а також інших підприємств для здійснення обслуговування
та ремонту мереж, які знаходяться в їхньому віданні та розташовані в межах наданих
земельних ділянок.
- зареєструвати право власності на земельні ділянки згідно Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ».
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