
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 № 

30 липня   2021  року                                   12 позачергова  сесія 8  скликання

с.Лука-Мелешківська

   Про  затвердження  проекту  землеустрою       щодо  зміни  цільового
призначення  земельної   ділянки  з  “для  ведення  особистого  селянського
господарства”,  на  “ для  будівництва  та  обслуговування  житлового
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)” землі
житлової  та  громадської  забудови   на  території  Лука-Мелешківської
сільської  ради,   яка  перебуває  у  власності    гр. Кривешко  Марини
Сергіївни
   Розглянувши  проект  землеустрою,   щодо  зміни  цільового  призначення
земельної  ділянки  з  “для  ведення  особистого  селянського  господарства”  на
“  для будівництва та  обслуговування житлового будинку,  господарських
будівель  і  споруд ”  )”  землі  житлової  та  громадської  забудови  ,  що
розташована   в  с.  Хижинці  вул.Гагаріна,  32  ,  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 зміни цільового призначення земельної
ділянки  з  “для  ведення  особистого  селянського  господарства”  ,  на  “  для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських
будівель  і  споруд (присадибна  ділянка)”  )”  землі  житлової  та  громадської
забудови,  яка  перебуває  у  власності   гр.  Кривешко Марини Сергіївни,  що
розташована в с. Хижинці,вул.Гагаріна,32  Вінницького району, Вінницької
області.

ПРОЄКТ



-   0,3691  га     для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель та споруд(присадибна ділянка) (кадастровий номер
0520684900:04:001:0366)  с.Хижинці   вулиця  Гагаріна,  32  Вінницького
району, Вінницької області.
2.  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.


