
                                         

УКРАЇНА
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 619

30 липня 2021 року                                             12 позачергова сесія 8 скликання

Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок
в натурі (на місцевості) Бузіна Михайла Івановича

У відповідності  ст.ст.  12,118,121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І
ст.26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та  Закону
України  «Про  державний  земельний  кадастр»  та  розглянувши  технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і  обслуговування житлового
будинку,  господарських  будівель  і  споруд,  ведення  особистого  селянського
господарства   гр.  Бузіна  Михайла  Івановича, що  знаходяться  в  межах
населеного пункту за адресою: с. Яришівка вул. Залізнича,15, Залізнична,15а
в зв'язку з встановленням в натурі меж земельних ділянок, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості) гр.  Бузіна
Михайла Івановича  на земельні ділянки для будівництва та обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд,  ведення  особистого
селянського господарства.

2. Передати у власність гр. Бузіну Михайлу Івановичу земельні ділянки
площею  0,2500  га  для   будівництва  і  обслуговування   житлового  будинку,
господарських  будівель  і  споруд  яка  розміщена  за  адресою:  Вінницька
область,  Вінницький  район, с.  Яришівка,  вулиця  Залізнична,  15
(кадастровий номер  0524587900:02:003:0475);

 - 0,3247 га для  ведення  особистого  селянського  господарства,  за
адресою:  Вінницька  область,  Вінницький  район,  с.  Яришівка,  вулиця
Залізнична, 15 (кадастровий номер  0524587900:02:003:0476);



- 0,2500 га для  ведення  особистого  селянського  господарства,  за
адресою:  Вінницька  область,  Вінницький  район,  с.  Яришівка,  вулиця
Залізнична, 15а (кадастровий номер  0524587900:02:003:0477).

3. Гр.  Бузіну  Михайлу  Івановичу  здійснити  реєстрацію  права
власності  на вищевказані 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


	УКРАЇНА
	ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
	ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
	РІШЕННЯ № 619
	30 липня 2021 року 12 позачергова сесія 8 скликання

