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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  земельної   ділянки  в  натурі  (на
місцевості) за межами населеного пункту гр.  Ткачук Олени Вячеславівни

   Відповідно  до  п.34  ч.І  ст.26  ,ч.3  ст.42  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»  статей12,  пункту  «а»  частини  ,  статті  22,  79-
1,122,186 Земельного Кодексу України, статей 13,25,55, Закону України  «Про
землеустрій» , Закону України «Про порядок виділення в натурі  (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»,  враховуючи заяву гр.
Ткачук  Олени  Вячеславівни  про  затвердження  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної   ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва,
Вінницька   область,  Вінницький   район  Лука-Мелешківська  ТГ  з  метою
державної реєстрації речових прав на земельну ділянку, сільська рада

ВИРІШИЛА:
  1. Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо

встановлення   меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  у   власність
площею  1,6959 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
за межами населеного пункту.

  2. Передати у власність гр. Ткачук Олені Вячеславівні земельну ділянку
площею 1,6959 га для   ведення товарного сільськогосподарського виробництва
кадастровий  номер   0520684900:06:003:0138,    за  рахунок  земель
сільськогосподарського призначення земельних ділянок (  в  розмірі  земельної
частки  (паю)  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва,
Вінницька  область, Вінницький район Лука-Мелешківська ТГ   .

  3. Всі витрати щодо  державно реєстрації речових прав на земельну ділянку
покласти на гр. Ткачук Олену Вячеславівну

ПРОЄКТ



  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.


