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Про надання земельної ділянки в постійне користування
Відповідно до пункту 21 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 20, 92, 122, 123 Земельного кодексу України,
враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016
року № 654-р «Про погодження зміни цільового призначення земельної
ділянки», детальний план території Іосафатової долини на території
Г оличинецької та Деребчинської сільських рад Ш аргородського району
Вінницької області, позитивний висновок державної експертизи землевпорядної
документації від 27 вересня 2013 року № 703-13, клопотання Свято Миколаївського Ш аргородського чоловічого монастиря, висновок постійної
комісії обласної Ради з питань агропромислового комплексу і земельних
відносин, обласна Рада ВИРІШ ИЛА:

1.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в постійне користування Свято - Миколаївському Ш аргородському чоловічому
монастирю.
2.
Змінити цільове призначення земельної ділянки комунальної
власності площею 9,8 га , що перебуває у постійному користуванні Вінницького
обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства
«Віноблагроліс», розташованої на території Ш аргородського району Вінницької
області з категорії земель лісогосподарського призначення (ліси) на категорію
земель житлової та громадської забудови.
3.
Надати Свято - Миколаївському Ш аргородському чоловічому
монастирю Вінницької єпархії Української Православної Церкви в постійне
користування земельну ділянку загальною площею 9,8 га, в тому числі земельну
ділянку площею 4,6757 га з кадастровим номером 0525380800:01:001:0410 на
території Голинчинецької сільської ради та земельну ділянку площею 5,1243 га
з кадастровим номером 0525381200:06:001:0021 на території Деребчинської
сільської ради Ш аргородського району, за межами населеного пункту із земель
лісогосподарського призначення (ліси), що перебувають у постійному
користуванні
Вінницького
обласного
комунального
спеціалізованого
лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс», для будівництва храму
Пресвятої Богородиці та келій.

4.
Відділу Держгеокадастру у Ш аргородському
відповідні зміни в земельно-облікові документи.

районі

внести

5. Свято - Миколаївському Ш аргородському чоловічому монастирю
Вінницької єпархії Української Православної Церкви:
5.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96
Земельного кодексу України.
5.2. Здійснити державну реєстрацію права постійного користування на
земельну ділянку в установленому законом порядку.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної Ради з питань агропромислового комплексу і земельних відносин
(Барцьось В.В.).

Заступник голови обласної Ради
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