УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
52 сесія
8 скликання
Про дозвіл Барській міській раді на
розроблення технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
за заявою гр. Гуцол Л.П.

06.02.2020 року

Розглянувши заяву гр. Гуцол Л.П. про виділення земельної ділянки для садівництва,
керуючись статтями 12, 22, 35, 791, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 24
Закону України «Про Державний земельний кадастр», ст. 56 Закону України „Про
землеустрій”, ст. 25, 26, 59, 73, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
враховуючи рішення виконавчого комітету Івановецької сільської ради № 8А від 24.02.1994р.
«Про передачу земельної ділянки у приватну власність Ботовському Петру Олександровичу»,
затверджене рішенням 14 сесії 21 скликання від 21.03.1999р. Івановецької сільської ради та
довідку № 1069/102-14 від 19.12.2019р. «Про коло спадкоємців», видану Барською державною
нотаріальною конторою, сесія міської ради В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл Барській міській раді на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо поділу та об’єднання земельної ділянки (далі – Технічна документація) площею
27,5567 га, кадастровий номер 0520280100:01:001:0533, з цільовим призначенням землі
запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або
користування громадянам чи юридичним особам), зокрема її поділу на дві земельні ділянки
площами 0,0400 га та 27,5167 га на території Барської міської об’єднаної територіальної
громади, за межами населених пунктів з метою подальшого надання земельної ділянки у
власність.
2. Замовником документації із землеустрою визначити Барську міську раду в особі міського
голови Цицюрського Артура Анатолійовича (надалі - Замовник), Платником визначити
Гуцол Ларису Петрівну (надалі - Платник). Замовнику визначити розробника Технічної
документації із землеустрою згідно чинного законодавства (надалі - Розробник).
3. Відділу з юридичних питань Барської міської ради підготувати угоду на розроблення
Технічної документації із землеустрою між Замовником, Розробником та Платником.
4. 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
Секретар м/р Подуфалов В.М. ________________
Начальник відділу
з юридичних питань Чубар О.В. _______________
Начальник відділу
земельних відносин Шуляк І.І. _________________

А.А. Цицюрський

