
                                         

УКРАЇНА
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

проєкт РІШЕННЯ № 

30 липня 2021 року                                           12 позачергова сесія 8 скликання
 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу в оренду ТОВ «ВАЛЕРІЯ 2»

Розглянувши  клопотання  ТОВ  «ВАЛЕРІЯ  2»,  матеріали  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості),  враховуючи  рекомендації
постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин,
охорони  природи,  житлово-комунального  господарства  та  комунальної
власності,на  підставі  ст.ст.12,  19,  58-62,  78  -79-1,  83,  122-126  Земельного
кодексу України та керуючись п.34 ч.1 ст.26, ч. 1 ст. 59 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
розміщення  та  експлуатації  об’єктів  дорожнього  сервісу  площею
0,3700 га, яка розташована за адресою: Вінницький район, Вінницька
область (Лука-Мелешківська сільська ТГ) с. Лука - Мелешківська (за
межами  населеного  пункту)  кадастровий  номер
0520686300:01:003:0003, розроблену ФОП Стахміч Д.С.

2. Передати ТОВ «ВАЛЕРІЯ 2», в оренду строком на 40 років земельну
ділянку  площею  0,3700  га, кадастровий  номер
0520686300:01:003:0003,  для  розміщення  та  експлуатації  об’єктів
дорожнього сервісу для обслуговування автозаправочної станції (код
цільового призначення згідно класифікатора 12.11), яка розташована
за  адресою:  Вінницький  район,  Вінницька  область  (Лука-
Мелешківська  сільська  ТГ)  с.  Лука  -  Мелешківська  (за  межами
населеного пункту).

3. Встановити  орендну  плату  розміром  12  відсотків  від  нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.



4. Доручити  Лука-Мелешківському  сільському  голові  Августовичу
Богдану Івановичу укласти договір оренди землі з ТОВ «ВАЛЕРІЯ 2»,
що передається у відповідно до цього рішення.

5. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на постійну
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин,
охорони  природи,  житлово-комунального  господарства  та
комунальної власності (Ткаченко В.С.)

Сільський голова                                                 Богдан АВГУСТОВИЧ
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