
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                                                                                         

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ № 

21 січня 2022 року                                                                   21  сесія  8 скликання 

 

Про внесення змін в рішення №394 10 сесії 8 скликання Лука-

Мелешківської сільської ради від 28 травня 2021 року «Про 

надання дозволу Лука-Мелешківській сільській раді на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на 

території Лука-Мелешківської сільської ради "за межами 

населеного пункту" для подальшої передачі в оренду шляхом 

продажу права на конкурентних засадах (аукціон)» 

     

У відповідності до ст.ст.12,118,121, п.24 розділу Х Перехідних 

положень Земельного Кодексу України, п.34. ч.1 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення інвестиційної 

привабливості земель та наповнення місцевого бюджету, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни в рішення № 394 10 сесії 8 скликання Лука-

Мелешківської сільської ради від 28 травня 2021 року «Про надання дозволу 

Лука-Мелешківській сільській раді на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, на території Лука-Мелешківської сільської ради "за межами 

населеного пункту" для подальшої передачі в оренду шляхом продажу права 

на конкурентних засадах (аукціон)» та викласти його в такій редакції: 

Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, орієнтовною площею 1,10 га, що розташована на території 

Лука-Мелешківської сільської ради, Вінницького району, Вінницької області 

«за межами населеного пункту», за рахунок земель комунальної власності 

(кад.№0524587900:01:002:0177) (16.00 - землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у власність та/або користування 

громадянам чи юридичним особам) для подальшої передачі в оренду шляхом 

продажу права на конкурентних засадах (аукціон). 

2. Начальнику відділу управління майном та будівництва Лука-

Мелешківської сільської ради Проценку Д.Л. звернутися до відповідної 

землевпорядної організації з метою замовлення робіт по розробці проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити 

та погодити згідно норм чинного законодавства України. 
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4. Рішення №394 10 сесії 8 скликання Лука-Мелешківської сільської 

ради від 28 травня 2021 року «Про надання дозволу Лука-Мелешківській 

сільській раді на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на 

території Лука-Мелешківської сільської ради "за межами населеного пункту" 

для подальшої передачі в оренду шляхом продажу права на конкурентних 

засадах (аукціон)» вважати таким, що втратило чинність. 

5. 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.спеціаліст сектору земельних відносин Луков С.В. 

Голова земельної комісії Ткаченко В.С. 

 


