
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 680

20 вересня 2019 року                                                              27 сесія 7 скликання
c. Лука-Мелешківська

Про надання дозволу Релігійній організації «Релігійна Громада
Преображення Господнього с. Лука-Мелешківська Вінницького району

Вінницько-Барської Єпархії Православної Церкви України» на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право земельного

сервітуту 

Розглянувши звернення Релігійної організації «Релігійна Громада Преображення
Господкього с. Лука-Мелешківська Вінницького району Вінницько-Барської Єпархії
Православної Церкви України», подані матеріали та документи, враховуючи висновок
постійної  комісії  з  питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та
охорони природи, на підставі ст.ст.12, 19, 38, 79, 79-1, 83, 98, 99, 100, 122 Земельного
кодексу  України,  ст.25  Закону  України  «Про землеустрій»,  та  керуючись  п.34  ч.1
ст.26,  ч.1  ст.59,  ч.1,  6,  7  ст.60  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати  дозвіл  Релігійної  організації  «Релігійна  Громада  Преображення
Господнього с. Лука-Мелешківська Вінницького району Вінницько-Барської
Єпархії  Православної  Церкви  України»  (код  ЄДРПОУ:  38503756,  адреса
місцезнаходження:  Тиврівське  шосе,  буд.  24-А,  с.  Лука-Мелешківська,
Вінницький р-н, Вінницька обл.) на виготовлення технічної документації із
землеустрою  щодо  встановлення  меж  частини  земельної  ділянки,  на  яку
поширюється право сервітуту, що розташована по вул. Тиврівське шосе, 24-А
с.  Лука-Мелешківська,  Вінницький район,  Вінницька обл.,  територія  парку
«Мала Софіївка».

2. Встановити,  що  встановлюється  сервітутне  право  проходу  до  існуючої
будівлі  церкви  з  прибудовами  загальною  площею  312,4  кв.м.,  ганків  з
козирками,  будівлі  недільної  школи  загальною  площею  45,7  кв.  м.,  що
розташована за адресою вул. Тиврівське шосе, 24-А, с. Лука-Мелешківська,
Вінницький  р-н,  Вінницька  обл.,  а  також  право  обслуговування  вказаних
споруд та здійснення релігійних обрядів.

3. Встановити,  що  сервітутне  право  встановлене  пунктом  2  цього  рішення
поширюється на земельну ділянку площею 0,1 га.



4. Встановити,  що  строк  земельного  сервітуту  становить  7  (сім)  років  та  є
безоплатним.

5. Релігійній  організації  «Релігійна  Громада  Преображення  Господнього  с.
Лука-Мелешківська  Вінницького  району  Вінницько-Барської  Єпархії
Православної Церкви України» замовити розроблення технічної документації
у  відповідній  землевпорядній  (проектній)  організації,  що  має  право  на
виконання таких робіт.

6. Розроблену  технічну  документацію  подати  на  затвердження  сесії  та
укладення договору земельного сервітуту.

7. 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


