УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА БАРСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕ Н НЯ
39 сесія

8 скликання

23.05.2019 року

Про внесення змін до рішення 38 сесії 8 скликання
Барської міської ради від 27.03.2019р.
«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»»
Розглянувши клопотання директора ТОВ «ДИННАСТІЯ» Хіміча М.І. про продовження
строку дії договору оренди нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) та
польових доріг, 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»,
статтями 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», пунктом 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. Внести зміни до рішення 38 сесії 8 скликання Барської міської ради від 27.03.2019 р.
«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»», а саме в пунктах 3 та 4 слова «…але не
більш ніж на чотири місяці…» замінити на слова «…на строк не більш як до 31.12.2019
року із встановленням ставки орендної плати в розмірі 8% від нормативної грошової
оцінки землі…».
2. 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
Начальник
відділу з юридичних питань Чубар О.В. _________________
Начальник
відділу земельних відносин Шуляк І.І. __________________

А.А. Цицюрський

