
УКРАЇНА

ЛУКА-МЕ ЛЕ ШКІВ СЬКА
СІЛЬСЬКА РАД А

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ     ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 

27 січня 2021 року                                                  5 сесія  8 скликання
с.Лука-Мелешківська

Про затвердження проекту землеустрою що відведення земельної
ділянки, для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів

науки, Лука-Мелешківській сільській раді
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
комунальну власність,  для будівництва та обслуговування будівель і споруд
закладів  науки,   що  знаходиться  в  с.  Лука-Мелешківська  Вінницького
району,  Вінницької  області,  враховуючи  позитивні  погодження  установ  і
організацій, які здійснюють контроль за використанням та охороною земель,
керуючись ст.ст.12,118,121, 123, 124, 151, 168 Земельного кодексу України,
ст.  50  Закону  України  «Про  землеустрій»,  ст.  26  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для
будівництва  та  обслуговування  будівель  і  споруд  закладів  науки,   що
знаходиться  в  с.  Лука-Мелешківська  Вінницького  району,  Вінницької
області.

2. Прийняти в комунальну власність земельну ділянку,  для  будівництва та
обслуговування  будівель  і  споруд  закладів  науки, площею  2,5124  га,  що
розміщена  за  адресою:  Вінницька  область,  Вінницький  район с.  Лука-
Мелешківська,  вул.Тиврівське шосе,  б/н  (кадастровий  номер земельної
ділянки  0520682800:02:004:0300).
3.  Начальнику  відділу  управління  майном  та  будівництва Лука-
Мелешківської сільської ради Проценку Д.Л.  забезпечити закріплення меж
земельної  ділянки  та  прийняти  на  зберігання  межові  знаки  відповідно  до
«Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі
(на  місцевості)  та  їх  закріплення  межовими  знаками»  Наказ  №376  ДК
України із земельних ресурсів від 18.05.2010р.
4. Начальнику  відділу  управління  майном  та  будівництва Лука-
Мелешківської сільської ради Проценку Д.Л.  зареєструвати право власності
на  земельну  ділянку  в  Державному  реєстрі  прав  на  нерухоме  майно,
виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст.91

ПРОЄКТ



Земельного Кодексу України.
5.  Контроль за  виконанням цього рішення покласти  на  постійну  комісію
сільської  ради з  питань  містобудування,  будівництва,  земельних відносин,
охорони  природи,  житлово-комунального  господарства  та  комунальної
власності (Ткаченко В.С.).

Сільський голова Богдан Августович

Вик.начальник відділу управління майном та будівництва 
Проценко Д.Л.  Голова земельної комісії Ткаченко В.С.


