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ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ     ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 563
05 липня 2019 року                                                         25 позачергова сесія  7 скликання      
      

Про надання дозволу релігійній громаді Свято-Дмитрівської парафії
Української Православної Церкви (Православної церкви України) на

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування
земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель громадських
та релігійних організацій на території Лука-Мелешківської сільської ради, в

межах населеного пункту

На підставі ст.ст.12, 19, 38, 39, 79, 79-1, 92, 116, 122, 123, 125, 126 Земельного
кодексу  України,  Закону  України  «Про  Державний  земельний  кадастр»,  Закону
України  «Про  землеустрій»,  Закону  України  «Про  регулювання  містобудівної
діяльності» та відповідно до п.34 ч.1 ст. 26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  клопотання  представника  релігійної
громади  Свято-Дмитрівської  парафії  Української  Православної  Церкви
(Православної церкви України), сільська рада

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А:

1. Надати  дозвіл  релігійній  громаді  Свято-Дмитрівської  парафії  Української
Православної  Церкви  (Православної  церкви  України)  на  виготовлення
проекту землеустрою, щодо відведення в постійне користування земельної
ділянки орієнтовною площею 0,0864 га, за рахунок земель, які не надані
у  власність  та  постійне  користування  (землі  запасу)  сільської  ради,  яка
розташована  на  території  Лука-Мелешківської  сільської  ради,  в  межах
населеного  пункту,  за  адресою: с.  Яришівка,  вул.  Центральна,
Тиврівського  району  Вінницької  області,  з  цільовим  призначенням:  для
будівництва  та  обслуговування  будівель  громадських  та  релігійних
організацій (код цільового призначення згідно Класифікатора 03.04) 

2. Розроблення  документації,  вказаної  в  п.1  цього  рішення,  замовити  у
відповідній землевпорядній проектній організації. Розроблення документації
здійснювати у встановленому законом порядку.

3. Розроблену документацію подати до Лука-Мелешківської сільської ради на
затвердження.

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійно діючу комісію з
врегулювання земельних питань та виконавчий комітет сільської ради.

                      Сільський голова                                                             В.М. Сич


