
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 772

29 листопада 2019 року                                                       30 сесія 7 скликання

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на

місцевості) для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти
Лука-Мелешківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Вінницького

району Вінницької області

Заслухавши  інформацію  начальника  відділу  земельних  відносин  та
комунальної  власності  Лука-Мелешківської  сільської  ради  (Проценко  Д.  Л.),
розглянувши  подані  матеріали  та  документи,  враховуючи  висновок  постійної
комісії Лука-Мелешківської сільської ради з питань містобудування, будівництва,
земельних відносин та  охорони природи,  на підставі  ст.327 Цивільного кодексу
України, ст.ст.12, 19, 38, 79, 79-1, 83, 116, ч.9 ст.118, ч.1 ст.122, Земельного кодексу
та керуючись п.34 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.1, 5 ст.60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сільська рада,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва
та  обслуговування  будівель  закладів  освіти  Лука-Мелешківській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Вінницького району Вінницької області,
розроблену  МКП  «Вінницький  муніципальний  центр  містобудування  і
архітектури» на замовлення Лука-Мелешківської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів.

2. Передати  комунальному  закладу  «Заклад  загальної  середньої  освіти-ліцей
Лука-Мелешківської  сільської  ради»  (код  ЄДРПОУ:  26242717)  на  праві
постійного користування, земельну ділянку пл.2,2838 га, що розташована за
адресою:  вул.  Шкільна,  52,  с.  Лука-Мелешківська,  Вінницький  район,
Вінницька область, кадастровий № 0520682800:02:006:0421, для будівництва
та обслуговування будівель закладів освіти та земельну ділянку пл.0,8220 га,
що  розташована  за  адресою:  вул.  Шкільна,  52,  с.  Лука-Мелешківська,
Вінницький  район,  Вінницька  область,  кадастровий  №
0520682800:02:006:0422, для будівництва та обслуговування будівель закладів
освіти.

3. Користувачу земельних ділянок дотримуватись обов’язків встановлених ст.96
Земельного кодексу України.



4. Користувачу  земельних  ділянок  здійснити  реєстрацію  права  на  земельну
ділянку в установленому законом порядку.

5. 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                                                                               В. М. Сич


