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УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
57 сесія

8 скликання

17.06.2020 р.

Про надання дозволу на розроблення
документації із землеустрою
гр. Репінській Н.В.
Розглянувши заяву гр. Репінської Наталії Володимирівни про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформленням права власності, керуючись
статтями 12, 22, 38, 39, 40, 80, 81, 91, 116, 118, 120, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею
55 Закону України «Про землеустрій», 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», враховуючи свідоцтво про право на
спадщину за заповітом від 02.06.2020р., посвідчене приватним нотаріусом Барського
районного нотаріального округу Вінницької області Лободою С.Л., зареєстроване в реєстрі
за № 495, враховуючи витяг із рішення № 6 виконавчого комітету Антонівської сільської
ради від 14.03.1994р. «Про передачу земельних ділянок у приватну власність» та витяг з
рішення 19 сесії 5 скликання Антонівської сільської ради від 12.08.2009р. «Про зміну площі
та цільового призначення земельних ділянок», сесія міської ради В И Р І Ш И Л А:
1. Надати гр. Репінській Наталії Володимирівні дозвіл на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) на земельні ділянки:
- орієнтовною площею 0,2500 га по вул. Зарічній, 45 в с. Широке Барського району
Вінницької області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;
- орієнтовною площею 0,0500 га по вул. Зарічній, 45 в с. Широке Барського району
Вінницької області для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель
сільськогосподарського призначення для подальшого оформлення права власності.
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