
У К Р А Ї Н А

            Л У К А - М Е Л Е Ш К І В С Ь К А    С І Л Ь С Ь К А  Р А Д А

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ     ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 

28 травня 2021 року                                                      10  сесія  8 скликання

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

У відповідності ст.ст. 12,118,121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26
Закону України  «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»  та  Закону України
«Про державний земельний кадастр» та розглянувши технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельних ділянок в натурі
(на  місцевості)  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд, ведення особистого селянського господарства
гр. Ваколюк Ніни Олександрівни, що знаходяться в межах населеного пункту
за адресою: с. Сокиринці, вулиця Небесної Сотні,41 в зв'язку з встановленням
в натурі меж земельних ділянок, сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1.Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості) гр.  Ваколюк
Ніни Олександрівни  на земельні ділянки для будівництва та обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд,  ведення  особистого
селянського господарства.

2.Передати  у  власність  гр.  Ваколюк  Ніні  Олександрівні земельні  ділянки:
площею  0,2500  га  для   будівництва  і  обслуговування   житлового  будинку,
господарських  будівель  і  споруд  яка  розміщена   за  адресою:  Вінницька
область,  Вінницький  район,  с.  Сокиринці,  вулиця  Небесної  Сотні,41
(кадастровий номер  0520686300:02:002:0251);

 - 0,0889 га для  ведення  особистого  селянського  господарства,  за  адресою:
Вінницька  область,  Вінницький  район,  с.  Сокиринці  ,вулиця  Небесної
Сотні,41    (кадастровий номер  0520686300:02:002:0244).

ПРОЄКТ



3. Гр. Ваколюк Ніні Олександрівні  здійснити реєстрацію права власності
на вищевказані земельні ділянки згідно чинного законодавства.
4. 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.


