Барська міська рада
Протокол від _________________р.
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища
ПРИСУТНІ члени комісії : _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.

СЛУХАЛИ: заяви громадян та клопотання юридичних осіб про затвердження технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) для оформлення права власності (постійного користування, на
умовах оренди, земельного сервітуту).
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для оформлення права власності
(постійного користування, на умовах оренди, земельного сервітуту) площею --- га,
кадастровий номер --- , в м. Бар по вул. ---.
2. Передати (надати) земельні ділянки безоплатно у власність (на умовах постійного
користування, оренди, земельного сервітуту) за рахунок земель житлової та громадської
забудови міста.
3. Рекомендувати зареєструвати право власності на дану земельну ділянку (користування
даною земельною ділянкою) згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень ».
в приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд:
1). Гарник Альоні Іванівні – площею 0,1000 га, кадастровий номер–
0520210100:01:007:0020, по вул. Медвецького, 85 А ;
2). Тируку Віталію Сергійовичу - площею 0,0594 га, кадастровий номер–
0520210100:01:108:0064, по вул. Йолтуховського, 21;
3). Мазуру Олександру Володимировичу – площею 0,0048 га, кадастровий номер–
0520210100:01:058:0034, по вул. М.Леонтовича, 8 А ;
4). Шимку Юрію Яковичу - – площею 0,0620 га, кадастровий номер–
0520210100:01:024:0035, по вул. Л.Українки, 26 ;
5). Іродюку Федору Андрійовичу по вул. Визволителів, 34 в м.Бар:
- площею 0,0618 га, кадастровий номер–0520210100:03:011:0023, для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
- площею 0,0523 га, кадастровий номер–0520210100:03:011:0024, для ведення
особистого селянського господарства;
в приватну власність для будівництва індивідуальних гаражів:
6). Таракановій Лідії Миколаївні – площею 0,0028 га, кадастровий
0520210100:01:002:0050, по вул. Цукрового заводу, 40 А, гараж 57 ;
7). Деруну Андрію Григоровичу - площею 0,0022 га, кадастровий
0520210100:01:022:0207, по вул. М.Кривоноса, 60, ряд Б, гараж 22 ;

номер–
номер–

в приватну власність для ведення особистого селянського господарства
8). Онищак Людмилі Антонівні – площею 0,0548 га, кадастровий номер–
0520210100:01:080:0027, по вул. Злагоди, 28;
9). Мельнику Анатолію Демяновичу - площею 0,1200 га, кадастровий номер–
0520210100:05:001:0023, по вул. Чернишевського, 71;
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
1

2.

СЛУХАЛИ: заяви громадян та клопотання юридичних осіб щодо розробки технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) .
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл на виготовлення технічних документацій із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) для оформлення права власності
(користування на умовах оренди,
земельного сервітуту, постійного користування):
в користування на умовах оренди для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд:
1). Поліщук Раїсі Борисівні - орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Каштановій, 12 а ;
2). Пільганчук Галині Михайлівні
- орієнтовною площею 0,0800 га по вул.
Буняковського, 14;
3). Вітковському В’ячеславу Францовичу – площею 0,0600 га по вул. Гончарній , 39 ;
4). Гринішеній Ганні Йосипівні - орієнтовною площею 0,0770 га по вул. М.Туніка, 22;
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

3.

СЛУХАЛИ: Заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва житлових
будинків та гаражів:
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1.Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних громадян:
для будівництва житлового будинку в пільгову чергу
1). Макогона Ростіслава Петровича – під № 265 (АТО);
2). Павича Юрія Васильовича - під № 266 (АТО);
3). Кавчука Миколу Миколайовича - під № 267 (АТО);
4). Бойка Василя Васильовича - під № 268 (АТО);
5). Гуменного Василя Олексійовича - під № 269 (АТО);
для будівництва гаража
6). Павича Юрія Васильовича - під № 620 (АТО);
7). Гуменного Василя Олексійовича - під № 621 (АТО);
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

4.

Слухали: звернення ТОВ «ПФАННЕР БАР» про поновлення договору про встановлення
особистого сервітуту на земельну ділянку площею 0,0015 га по вул. Шевченка для
провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди) .
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Поновити ТОВ «ПФАННЕР БАР» договір про встановлення
особистого сервітуту на земельну ділянку площею 0,0015 га в м. Бар по вул. Шевченка,
кадастровий номер 0520210100:02:027:0001, з 01.03.2017р. на 3 роки для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі (обслуговування тимчасової споруди) з платою за
користування земельною ділянкою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

5.

Слухали: заяву ФОП Хребтань М.О. про поновлення договору оренди на земельну
ділянку площею 0,0246 га по вул. Святого Миколая для провадження комерційної
діяльності (обслуговування тимчасової споруди).
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Поновити ФОП Хребтань Марії Олексіївні договір оренди на
земельну ділянку площею 0,0246 га в м. Бар по вул. Святого Миколая, кадастровий номер
2

0520210100:01:111:0009, з 25.01.2017р. на 3 роки для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі (обслуговування тимчасової споруди) з платою за користування
земельною ділянкою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
6.

СЛУХАЛИ: заяву Лисюк Інни Ігорівни про внесення змін до рішення 7 сесії Барської
міської ради 7 скликання від 09.03.2016р. «Про надання земельної ділянки по
вул..Соборній, 6 в користування», в зв’язку з прийняттям спадщини.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Внести зміни до рішення 7 сесії Барської міської ради 7 скликання
від 09.03.2016р. «Про надання земельної ділянки по вул..Соборній, 6 в користування», а
саме в п.1 слова «Ружицькій Анастасії Денисівні» замінити словами «Лисюк Інні
Ігорівні».
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

7.

СЛУХАЛИ: звернення ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» про зменшення плати за користування
земельними ділянками площею 0,1342 га по вул. Лесі Українки, 2 Б в м. Бар та площею
0,3659 га на майдані Святого Миколая, 20 в м.Бар, в зв’язку з тим, що частина земельних
ділянок використовується для під’їзду та підходу до приміщення.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Встановити ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» плату за користування
земельними ділянками на умовах оренди:
- за земельну ділянку (під капітальною будівлею) площею 0,0198 га по вул. Лесі
Українки, 2 Б в м.Бар - в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки
;
- за земельну ділянку, вільну від забудови (під проїздами, проходами та площадками),
площею 0,1144 га по вул. Лесі Українки, 2 Б в м.Бар -в розмірі 6 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки;
- за земельну ділянку (під капітальними будівлями та спорудами) площею 0,2821 га на
площі Святого Миколая, 20 в м.Бар - в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки ;
- за земельну ділянку, вільну від забудови (під проїздами, проходами та площадками),
площею 0,0838 га на площі Святого Миколая, 20 в м.Бар -в розмірі 6 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки;
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

8.

СЛУХАЛИ: заяву Цицюрської В.А. про зменшення плати за користування земельною
ділянкою площею 0,0164 га по вул. Гагаріна , 3а в м. Бар, в зв’язку з тим, що частина
земельної ділянки використовується для під’їзду та підходу до приміщення.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Встановити Цицюрській Віті Артурівні плату за користування
земельною ділянкою 0,0164 га на умовах оренди по вул. Гагаріна, 3а в м.Бар:
- за земельну ділянку (під капітальною будівлею площею 0,0108 га - в розмірі 12 % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
- за земельну ділянку, вільну від забудови (під проїздами, проходами та площадками),
площею 0,0056 га -в розмірі 6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
Підписи членів комісії____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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