УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
52 сесія

8 скликання

06.02.2020 р.

Про погодження технічної документації із
землеустрою щодо поділу та об’єднання
земельних ділянок та передачу земельної
ділянки в постійне користування
Барському ДНЗ № 7 «КАЗКА»
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання
земельних ділянок, зокрема об’єднання двох земельних ділянок в одну з подальшою її
передачею в постійне користування, керуючись статтями 12, 38, 39, 791, 92, 96, 122, 125, 126,
186 Земельного кодексу України, статтею 24 Закону України «Про Державний земельний
кадастр», статтею 56 Закону України «Про землеустрій», статтею 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності»,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», сесія міської ради В И Р І Ш И Л А:
1. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних
ділянок, зокрема об’єднання земельних ділянок площею 0,0388 га та площею 0,3767 га в
одну земельну ділянку площею 0,4155 га кадастровий номер 0520210100:01:066:0035 по
вул. Трудовій, 26 в м. Бар з цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування
будівель закладів освіти.
2. Припинити право постійного користування Барському дошкільному навчальному закладу №
7 «Казка» Барської міської ради Вінницької області земельними ділянками: площею 0,3767
га, кадастровий номер 0520210100:01:066:0032 по вул. Трудовій, 26 в м. Бар Вінницької
області площею 0,0388 га, кадастровий номер 0520210100:01:066:0055 по вул. Трудовій, 26
в м. Бар Вінницької області для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.
3. Передати у постійне користування Барському дошкільному навчальному закладу № 7
«Казка» Барської міської ради Вінницької області земельну ділянку площею 0,4155 га
кадастровий номер 0520210100:01:066:0035 по вул. Трудовій, 26 в м. Бар для будівництва
та обслуговування будівель закладів освіти за рахунок земель житлової та громадської
забудови.
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