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УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ №
22 травня 2020 року                  37   сесія 7 скликання
 

Про укладання  договору про 
встановлення земельного сервітуту

Розглянувши  клопотання  Релігійної  організації  «Релігійна  Громада
Преображення  Господнього  с.Лука-Мелешківська   Вінницького  району
Вінницько-Барської  Єпархії  Православної  Церкви  України»,  подані
матеріали  та  документи,  на  підставі  ст.ст.12,38,39,96,98,99,100,101,102,111
Земельного  кодексу  України,  ст.  401 Цивільного  кодексу  України,  Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності, керуючись п. 34 ч. 1 ст.
26, ч.1 ст.ст.59,60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1.  Укласти  договір  про  встановлення  земельного  сервітуту  з
Релігійною  організацією  «Релігійна  Громада  Преображення  Господнього
с.Лука-Мелешківська   Вінницького  району  Вінницько-Барської  Єпархії
Православної Церкви України» (код ЄДРПОУ – 38503756, юридична адреса:
Вінницька область, Вінницький район, с. Лука-Мелешківська, вул.Тиврівське
шосе , 24-А   на земельну ділянку площею 0,03 га, для діяльності релігійної
організації (розміщення тимчасової споруди) за адресою: Вінницька область,
Вінницький район, с.  Лука-Мелешківська,  вул. Тиврівське шосе,  24-Б   на
безоплатній основі, терміном на 10 років.

1.1.  Встановити  у  договорі  земельного  сервітуту  обмеження
(обтяження) у вигляді:

1.1.1. дотримання функціонального призначення земельної ділянки;
1.1.2. утримання в належному стані прилеглої території, відповідно до

плану благоустрою, погодженого належним чином;
1.1.3.  утримання в належному санітарному стані  прилеглої  території,

тротуару та частини дороги, що прилягають до земельної ділянки 
1.1.4.  заборони  розміщення  будь-яких  об’єктів,  ТС,  встановлення

елементів благоустрою, в т. ч. МАФ, без відповідних дозволів;
1.1.5. дотримання вимог Закону України «Про відходи» та інших вимог

природоохоронного законодавства;



1.1.6.  встановлення  права  третіх  осіб  на  ремонт,  прокладку  і
обслуговування інженерних мереж;

1.1.7.  дотримання  вимог  ст.  18  Закону  України  «Про  автомобільні
дороги».

 2.  До  моменту  закінчення  терміну  дії  договору  про  встановлення
земельного сервітуту Сервітуарію здійснити демонтаж тимчасової  споруди
(в т.ч. всіх несучих та огороджувальних конструкцій) та привести земельну
ділянку в стан придатний для подальшого використання з виконанням робіт з
відновлення благоустрою,   не пізніше 1 місяця з дня закінчення терміну дії
договору;

2.1.   У  разі  добровільної  відмови  Сервітуарія  демонтувати  ТС
виконавчим  органом  сільської   ради  та   здійснити  відповідні  заходи  по
демонтажу об’єкту.

2.2.  Сервітуарію письмово повідомити виконавчий орган міської ради
щодо здійснених заходів по демонтажу тимчасової споруди.

          3.  У  30-денний термін з  моменту  прийняття  рішення про
укладання договору земельного сервітуту   подати на реєстрацію відповідний
договір.

          4. Установити, що в разі неподання договору на реєстрацію
протягом  встановленого  терміну  або  у  разі  недодержання  встановлених
обмежень (обтяжень), рішення втрачає чинність . 

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

Сільський голова                                                                       Володимир Сич


