
УКРАЇНА

ЛУКА-МЕ ЛЕ ШКІВ СЬКА
СІЛЬСЬКА РАД А

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ     ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 

           серпня 2021 року                                                 13 сесія  8 скликання
с.Лука-Мелешківська
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та

об’єднання земельних ділянко землі запасу ( земельні ділянки кожної
категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам

чи юридичним особам) Лука-Мелешківській сільській раді Лука-
Мелешківська сільська рада Вінницький район, Вінницька область

Розглянувши  технічну  документацію із  землеустрою щодо поділу  та
об’єднання  земельних  ділянко  землі  запасу  (земельні  ділянки  кожної
категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи
юридичним особам) Лука-Мелешківській сільській раді Лука-Мелешківська
сільська рада Вінницький район, Вінницька область, 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  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу  та
об’єднання  земельних  ділянок  землі  запасу  (земельні  ділянки  кожної
категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи
юридичним особам) Лука-Мелешківській сільській раді Лука-Мелешківська
сільська  рада  Вінницький  район,  Вінницька  область,  кадастровий  номер
0520682800:01:005:0295,  площею  9,1875  га,  та  кадастровий  номер
0520682800:01:005:0296, площею 1,3000 га із земель комунальної власності
Лука-Мелешківської сільської ради "за межами населеного пункту". 

2.  Начальнику  відділу  управління  майном  та  будівництва  Лука-
Мелешківської сільської ради Проценку Д.Л. зареєструвати право власності
за  земельними  ділянками  кадастровий  номер  0520682800:01:005:0295,
площею 9,1875 га,  та  кадастровий номер 0520682800:01:005:0296,  площею
1,3000 га. за Лука-Мелешківською сільською радою.

3.  Передати  у  приватну  власність  Будняку  Олександру  Дмитровичу,
земельну  ділянку  площею  1,3000  га.,  кадастровий  номер
0520682800:01:005:0296, Цільове призначення: 16.00 Землі запасу (земельні

ПРОЄКТ

здесь



ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування
громадянам чи юридичним особам).

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 комунальної власності Проценко Д.Л.
Голова земельної комісії Ткаченко В.С.


