
УКРАЇНА

       ЛУКА-МЕ ЛЕ ШКІВ СЬКА  С ІЛЬСЬКА РАД А

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ     ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 

30 липня  2021 року                                  12 позачергова сесія  8 скликання
с.Лука-Мелешківська

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
із  земель  запасу  сільськогосподарського  призначення  для  потреб
територіальної громади (створення громадських пасовищ) на території Лука-
Мелешківської сільської ради, за межами населеного пункту".

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок
із  земель  запасу  сільськогосподарського  призначення  для  потреб
територіальної громади (створення громадських пасовищ), розроблений ПП
ЦЕП  «Сервіс-центр»,керуючись  п.75  «Порядку  ведення  Державного
земельного  кадастру»,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 17 жовтня 2012р. № 1051,під п.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.117,  п.1  ст.123   Земельного   кодексу
України, та п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», сільська рада:                                     

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  із
земель  запасу  комунальної  власності  сільськогосподарського  призначення
для  потреб  територіальної  громади  (створення  громадських  пасовищ),
загальною  площею  48,9525га,  що  розташовані  на  території  Лука-
Мелешківської сільської ради, за межами населеного пункту.
- земельна ділянка, кад.№0520684900:06:005:0143, площею 14,0450 га;
- земельна ділянка, кад.№0520684900:01:007:0033, площею 7,4000 га.
2. Відповідно до КВЦПЗ визначити цільове призначення земельних ділянок,
зазначених в п.1 цього рішення:18.00 – Землі загального користування (землі

ПРОЄКТ



будь-якої  категорії,  які  використовуються  як  майдани,  вулиці,  проїзди,
шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони,
сквери, бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші землі,
якщо  рішенням  відповідного  органу  державної  влади  чи  місцевого
самоврядування їх віднесено до земель загального користування).

3.Начальнику відділу управління майном та будівництва Лука-Мелешківської
сільської  ради Проценку  Дмитру  Леонідовичу  здійснити  реєстрацію права
комунальної  власності  на  вищезазначені  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.


