
УКРАЇНА

ЛУКА-МЕ ЛЕ ШКІВ СЬКА
СІЛЬСЬКА РАД А

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ     ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 724

23  жовтня 2019 року                                                        29  сесія  7 скликання

с.Лука-Мелешківська

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки

Розглянувши  клопотання  Релігійної  організації  «Релігійна  Громада
Преображення  Господнього  с.Лука-Мелешківська  Вінницького  району
Вінницько-Барської Єпархії Православної церкви України», на підставі ст. ст.
12,  19,  38,  39,  52,  91,  92,  96,  111,  123,  141  Земельного  кодексу  України,
Закону  України  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності»,  Закону
України  «Про  землеустрій»,  Закону  України  «Про  державну  реєстрацію
речових  прав  на  нерухоме  майно  та  їх  обтяжень»,  Закону  України  «Про
Державний  земельний  кадастр»,  Закону  України  «Про  внесення  змін  до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та
комунальної власності», Наказу Державного комітету України із земельних
ресурсів  №548 від  23.07.2010 року «Про затвердження Класифікації  видів
цільового  призначення  земель»  (із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом
Міністерства  аграрної  політики та  продовольства  № 587 від  28.09.2012 та
№287 від 12.11.2015), рішень виконавчого комітету Вінницької міської ради
від 16.01.2009р. №90, від 21.01.2016р. №91, рішення виконавчого комітету
Вінницької міської ради від 30.08.2012 р. №2112, від 06.09.2012 р. №2157,
керуючись  п.  34  ч.  1  ст.  26,  ч.1  ст.59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати    «Релігійній Громаді Преображення Господнього с.Лука-
Мелешківська Вінницького району Вінницько-Барської Єпархії Православної
церкви  України»  (код  ЄДРПОУ  –  38503756,  юридична  адреса:  23234



Вінницька область Вінницький район с. Лука-Мелешківська вул. Тиврівське
шосе,  24-А)  дозвіл  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  в  постійне  користування,  розташованої  за  адресою:
Вінницька область Вінницький район с. Лука-Мелешківська  вул. Тиврівське
шосе,  24-А,  орієнтовною  площею  0,3482  га, для  будівництва  та
обслуговування  будівель громадських та  релігійних організацій,  за  рахунок
земель,  які  не  надані  у  власність  та  постійне  користування  (землі  запасу)
сільської ради.

1.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді:

2.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки;

4.1.2. дотримання вимог Закону України «Про відходи» та інших вимог
природоохоронного законодавства;

5.1.3. дотримання ст. 18 Закону України «Про автомобільні дороги».

6.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти   на   постійну
комісію   сільської  ради  з  питань  містобудування,  будівництва,  земельних
відносин та охорони природи (Юрченко В.В.) .

Сільський голова                                                      Володимир Сич


