
УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕ ШКІВ СЬКА
СІЛЬСЬКА РАД А

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 

28 травня 2021 року                                                               10  сесія  8 скликання

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та

соціальної допомоги Лука-Мелешківської сільської ради

Керуючись  п.75  «Порядку  ведення  Державного  земельного  кадастру»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012р. №1051,
підп.б,  п.3  розділу  ІІ  «Прикінцеві  та  перехідні  положення»  Закону  України  «Про
внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  розмежування  земель
державної та комунальної власності», ст.  12, ст.118, п.1 ст.122 Земельного кодексу
України, та п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
сільська рада:

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування  будівель  закладів  охорони  здоров’я  та  соціальної  допомоги
Лука-Мелешківської сільської ради.

2. Прийняти  в  комунальну  власність  Лука-Мелешківської  сільської  ради,
земельну ділянку, для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони
здоров’я  та  соціальної  допомоги,  площею  1,4100  га,  що  розташована   за
адресою:  Вінницька  область,  Вінницький  район  с.Іванівка,  пров.  3-й
Український, №10 (кадастровий номер  0520682000:02:003:0105).

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  Земельного  Кодексу
України.

ПРОЄКТ

здесь



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 комунальної власності Проценко Д.Л.
Голова земельної комісії Ткаченко В.С.


