
       
 

  
УКРАЇНА

Вінницька область Вінницький район
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ   № 5
5 - ої  сесії

Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання

27.01.2021 року                                                                 с. Лука-Мелешківська
                          

Всього депутатів ради     - 22 депутатів
Присутніх на сесії            - 16  депутатів  (додаток 1)
Запрошених                      - 4 осіб (додаток 2)

Відкриває  пленарне  засідання  5  сесії  сільської  ради  8  скликання  голова  Лука-
Мелешківської  сільської ради Августович Б.І..

За результатами реєстрації на пленарне засідання 5 сесії сільської ради 8 скликання
прибуло 16 депутатів з 22 депутатів загального складу ради.

Відповідно до частини 12 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”  сесія  повноважна  розпочати  роботу.  Надійшла  пропозиція  розпочати  роботу
сесії.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 17
                               проти                  -
                               утрималось        -
                               не голосувало    -
                                                                 Прийнято. 

5 сесію Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання оголошую відкритою.
Звучить Гімн України.

Сільський  голова  Августович  Б.І.  звернув  увагу  депутатів  на  необхідність
дотримання під час голосування вимог Закону України «Про запобігання корупції» (стаття
35),  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  (стаття  59і)  щодо
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

СЛУХАЛИ:  Обговорення  порядку  денного  та  регламенту  роботи  5  сесії  Лука-
Мелешківської сільської ради 8 скликання.

Інформація Августович Б.І., сільського голови. 
Переходимо до обговорення порядку денного, пропоную проект порядку денного

прийняти за основу. Прошу проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 17
                               проти                  -
                               утрималось        -
                               не голосувало    -
                                                                 Прийнято.
 

Августович  Б.І.,  сільський голова,  вніс  прропозицію прийняти  проект  порядку
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денного в цілому, оскільки доповнень та зауважень немає.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 17
                               проти                  -
                               утрималось        -
                               не голосувало    -
                                                                 Прийнято. 

Августович Б.І., сільський голова, вніс пропозицію по регламенту роботи сесії. По
всіх питання виступи -  до  1 хв., сесію провести в межах 60 хв.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 17
                               проти                  -
                               утрималось        -
                               не голосувало    -
                                                                 Прийнято. 
ВИРІШИЛИ:  Порядок денний та регламент роботи  5 сесії  сільської ради 8 склиикання
затвердити в цілому.

Порядок денний 5 сесії
Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання

1. Про  прийняття  до  сфери  управління  Комунальної  установи  «Вінницький
районний  трудовий  архів»  Вінницької  районної  ради,  внесення  змін  та  затвердження
статуту в новій редакції. 

2. Про  затвердження  структури  та  чисельності  апарату  Лука-Мелешківської
сільської ради, її виконавчого комітету, виконавчих органів ради, комунальних закладів та
установ. (у новій редакції).

3. Про  внесення змін до виконавчого комітету Лука-Мелешківської сільської
ради по персональному складу.

4. Про  створення  робочої  групи  з  питань  утворення  центру  з  надання
адміністративних  послуг  (ЦНАП)  на  території  Лука-Мелешківської  територіальної
громади.

5. Про укладання контракту  з Директором , внесення змін та затвердження в
новій редакції статуту КП «Лука-Благоустрій» Лука-Мелешківської сільської ради.

6. Про  внесення  змін  до рішення  88  сесії  сільської  ради  8  скликання   від
24.12.2020 року «Про бюджет Лука-Мелешківської  сільської територіальної  громади на
2021 рік (02530000000) (код бюджету)». 

7. Про план роботи  Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання на 2021
рік. 

8. Про  надання   ПАТ  «Вінницяобленерго»  дозволу  на  проектування  ЩТП
10/0,4 кВ по  вулиці Береговій в  с. Яришівка.

9. Про внесення змін до рішення   37  сесії 7 скликання Лука- Мелешківської
сільської ради «Про надання дозволу на розроблення детального плану території у с.Лука-
Мелешківська”  від 22 травня 2020 року № 930.

10. Про внесення  змін  до рішення    54   сесії  1  скликання  Хижинецької
сільської  ради Сокиринецької  об’єднаної  територіальної  громади  сільської  ради «Про
надання  дозволу гр.Шевчуку Олександру  Ігоровичу  на  розробку  проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки,  для  будівництва  та  обслуговування  житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), на території с.Сокиринці
«в межах населеного пункту»  від 5 жовтня 2020 року.

11. Про надання дозволу на розробку технічної документації Іванівській лікарні
по встановленню меж земельної  ділянки 1,2 га у постійне користування в с. Іванівка 3-й
провулок Український, 10.
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12. Про затвердження проекту землеустрою Павловської Віталіни Миколаївни.

13. Про затвердження проекту землеустрою Григорчука Петра Васильовича.

14. Про затвердження проекту землеустрою Соболевського Віктора Семеновича.

15. Про затвердження проекту землеустрою Філіппова Віталія Анатолійовича.

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
цільове призначення якої  змінюється громадян Пилявського Олега Івановича,  Саричева
Євгенія Валерійовича.

17. Про  затвердження проекту землеустрою що відведення земельної ділянки,
для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки,  Лука-Мелешківській
сільській раді.

18. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  громадян
Діденка  Миколи Степановича,  Діденко  Ганни Миколаївни,  Ткачук  Тетяни Миколаївни,
Слободянюк Жанни Миколаївни.

19. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  громадянки
Косминіної Альони Григорівни.

20. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянина
Рукіна Володимира Олександровича.

21. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кучер Василя
Олексійовича.

22. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  Притули
Олександра Павловича.

23. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянки
Солоненко Валентини Володимирівни.

24. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Столяра Івана
Дмитровича.

25. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Танасок Юлії
Вікторівни.

26. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  Кудрань
Світлани Володимирівни.

27. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  Герцун
Любові Костянтинівни.

28.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі  (на місцевості)  Волинчука
Володимира Володимировича.

29. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Джоги Василя
Івановича.

30.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Ланди Ірини
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Володимирівни.

31. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Лащенко Ігоря
Івановича.

32. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  Обертинського
Олександра Миколайовича.

33. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) Сапігури
Миколи Миколайовича.

34. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Дячук Наталії
Павлівни, Федорук Віти Павлівни, Заболотної Марії Федорівни.

35. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі  (на місцевості) Завальнюк
Тетяни Василівни, Завальнюк Ольги Олександрівни.

36. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сушко Юрія
Петровича.

37. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Тищенко Надії
Олексіївни.

38. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) Ткаченка
Василя Григоровича.

39. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) Яремчук
Тамари Іванівни.

40. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок в натурі (на місцевості) за межами
населеного пункту гр.  Пугач Петра Григоровича.

41. Про  надання  дозволу  користування  нежитлових  приміщень  Хижинецької
АЗПСМ та Хижинецького ФП.

42. Про надання дозволу  гр.  Столяр Дмитру Анатолійовичу  на виготовлення
проекту землеустрою    щодо  передачі   в  приватну власність земельної  ділянки для
будівництва і  обслуговування житлового будинку,  господарських будівель та споруд на
території Лука-Мелешківської     сільської ради.

43. Про надання дозволу  на виготовлення проекту землеустрою    щодо
встановлення  (зміни)  меж  населеного  пункту  села  Іванівка  на  території  Лука-
Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області.

44. Про надання дозволу  на виготовлення проекту землеустрою    щодо
встановлення  (зміни)  меж  населеного  пункту  села  Цвіжин  на  території  Лука-
Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області.

45. Про  надання  дозволу  гр.  Денисюк  Світлані  Петрівні,  Молодиченко
Володимиру  Петровичу,  Самсонюк  Олені  Петрівні  на   виготовлення  технічної

4



документації по  встановленню меж земельних ділянок на території Лука-Мелешківської
сільської ради, в межах населеного пункту.

46. Про надання дозволу гр.  Поджегайло  Лідії  Василівні,  Червотока Сергію
Вікторовичу  на  виготовлення технічної документації по  встановленню меж земельних
ділянок на території Лука-Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту.

47. Про надання дозволу гр. Скрипнюк Анатолію Олександровичу, Скрипнюк
Олені  Василівні   на   виготовлення  технічної  документації  по   встановленню  меж
земельних ділянок на території Лука-Мелешківської  сільської ради, в межах населеного
пункту.

48. Про надання дозволу гр. Гудзішевській Марії Іванівні , Шибіцькому Леоніду
Івановичу на  виготовлення  технічної  документації  по  встановленню  меж  земельних
ділянок на території Лука-Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту.

49. Про надання дозволу гр. Биковській Марії Вікторівні   на виготовлення
технічної  документації  по  встановленню  меж  земельних  ділянок  на  території Лука-
Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту.

50. Про  надання  дозволу  гр.  Калашніковій  Наталії  Василівні   на
виготовлення  технічної  документації  по  встановленню  меж  земельних  ділянок  на
території Лука-Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту.

51. Про надання дозволу гр.  Похтель Тетяні  Анатоліївні   на виготовлення
технічної  документації  по  встановленню  меж  земельних  ділянок  на  території Лука-
Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту.

52. Про  надання  дозволу  гр.  Рудій  Надії  Миколаївні    на  виготовлення
технічної  документації  по  встановленню  меж  земельних  ділянок  на  території Лука-
Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту.

53. Про надання дозволу гр. Столяровій Галині Миколаївні  на виготовлення
технічної  документації  по  встановленню  меж  земельних  ділянок  на  території Лука-
Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту.

54. Про  надання  дозволу  гр.  Варчуку  Михайлу  Степановичу   на
виготовлення  технічної  документації  по  встановленню  меж  земельних  ділянок  на
території Лука-Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту.

55. Про надання дозволу гр. Верховій Олександрі  Сергіївні  на виготовлення
технічної  документації  по  встановленню  меж  земельних  ділянок  на  території Лука-
Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту.

56. Про  надання  дозволу  гр.  Доляк  Галині  Григорівні   на  виготовлення
технічної  документації  по  встановленню  меж  земельних  ділянок  на  території Лука-
Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту.

57. Про надання дозволу гр. Карасюк Миколі Павловичу   на виготовлення
технічної  документації  по  встановленню  меж  земельних  ділянок  на  території Лука-
Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту.

58. Про  надання  дозволу  гр.  Карась  Тетяні  Василівні  на  виготовлення
технічної  документації  по  встановленню  меж  земельної  ділянки  на  території Лука-
Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту.

59. Про надання дозволу гр. Маланченко Марині Олексіївні на виготовлення
технічної  документації  по  встановленню  меж  земельної  ділянки  на  території Лука-
Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту.

60. Про  надання  дозволу  гр.  Паламарчук  Ігорю  Володимировичу  на
виготовлення технічної документації по встановленню меж земельної ділянки на території
Лука-Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту.
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61. Про надання дозволу гр. Чорновіл Олексію Микитовичу на виготовлення
технічної  документації  по  встановленню  меж  земельної  ділянки  на  території Лука-
Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту.

62. Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  встановлення   меж  земельної  ділянки  в  натурі  /земельної  частки
/пай/(на місцевості) гр.  Мамчур Лілії Леонідівні за межами населеного пункту.

63. Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної   ділянки  в  натурі  (на  місцевості),  та
передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення в оренду (Бояльський
П.В.). 

64. Про відмову у  наданні  дозволу на  розроблення  проекту  землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Прибега Валентині Андріївні.

65. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гр. Гунько Олександру Степановичу.

66. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гр. Гунько Ігору Степановичу.

67. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гр. Бабій Олесі Миколаївні.

68. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гр. Шведі Вікторії Михайлівні.

69. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гр. Гайдаєнку Івану Михайловичу.

70. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гр. Кондратюк Руслані Володимирівні.

71. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гр. Кондратюку Д.В..

72. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гр. Матвієвій Галині Василівні.

73. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гр. Гоменюку Андріану Петровичу.

74. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гр. Стадник Юлії Олександрівні.

75. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гр. Стаднику Максиму Володимировичу.

76. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гр. Сполітаку Сергію Миколайовичу.

77. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гр. Івахно Євгенію Валерійовичу.

78. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гр. Дерев’янку Валентину Олексійовичу.

79. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гр. Черешневому Ігорю Ігоровичу.

80. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гр. Ваколюку Олександру Сергійовичу.

81. Про відмову  у  наданні  дозволу  гр.  Бевзі  Леоніду  Валерійовичу  на
виготовлення  проекту  землеустрою  щодо   передачі   в   приватну  власність  земельної
ділянки для  особистого селянського господарства Лука-Мелешківської сільської  ради,  в
межах населеного пункту.

82. Про відмову  у  наданні  дозволу   гр.  Варчук  Леоніду  Валерійовичу  на
виготовлення проекту землеустрою    щодо  передачі  в  приватну власність земельної
ділянки для  особистого селянського господарства Лука-Мелешківської  сільської ради, в
межах населеного пункту.
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83. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гр. Мисенко М.П..

84. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гр. Панченко О.М..

85. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гр. Панченко О.М..

86. Про відмову у наданні дозволуна розроблення проекту землеустрою.
87. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо

відведення земельної ділянки гр. Дудорова Людмила Юріївна.
88. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо

відведення земельної ділянки гр. Іванік Сергію Дмитровичу.
89. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо

відведення земельної ділянки гр. Козловській Людмилі Вікторівні.
90. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо

відведення земельної ділянки гр. Борячук Борис Васильович.
91. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо

відведення земельної ділянки гр. Котюжанському Олегу Івановичу.
92. Про  внесення  змін  до  рішення  Лука-Мелешківської  сільської   ради   25

позачергової  сесії  7  скликання № 501 від 05.07.2019.

1.СЛУХАЛИ:  Про  прийняття  до  сфери  управління  Комунальної  установи
«Вінницький районний трудовий архів» Вінницької районної ради, внесення змін та
затвердження статуту в новій редакції.

З  інформацією  виступив  Бондар  В.М.  –  начальник  юридичного  відділу.
Ознайомив з проектом рішення та змістом Статуту комунальної установи «Вінницький
районний трудовий архів». 
ВИСТУПИЛИ:

Августович  Б.І.  –  нагадав  присутнім  про попередні  рішення  стосовно  надання
згоди  прийняття  Трудового  архіву  до  сфери  управління  сільської  ради  та  спільного
рішення голів територіальних голів про пропорційне фінансування.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 97 «Про прийняття до сфери управління Комунальної установи
«Вінницький  районний  трудовий  архів»  Вінницької  районної  ради,  внесення  змін  та
затвердження статуту в новій редакції» прийняти в цілому (додається).

2.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  структури  та  чисельності  апарату  Лука-
Мелешківської  сільської  ради,  її  виконавчого комітету,  виконавчих органів  ради,
комунальних закладів та установ. (у новій редакції).

З  інформацією  виступив  Бондар  В.М.  –  начальник  юридичного  відділу.
Ознайомив  присутніх  з  рішенням  адміністративного  суду,  про  поновлення  на
попередньому місці роботи, а саме на посаді начальника відділу освіти, культури, молоді
та спорту - Войціцької Тетяни Борисівни. Тому тимчасово в нас буде два відділи освіти.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
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                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 98 «Про затвердження структури та чисельності апарату Лука-
Мелешківської  сільської  ради,  її  виконавчого  комітету,  виконавчих  органів  ради,
комунальних закладів та установ. (у новій редакції)» прийняти в цілому (додається).

3.СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  виконавчого  комітету  Лука-Мелешківської
сільської ради по персональному складу.

З інформацією виступила Шеванюк О.В. –  секретар сільської ради. Ознайомила
присутніх  із запропонованими змінами по персональному складу виконавчого комітету
сільської ради. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення  №  99 «Про  внесення  змін  до  виконавчого  комітету  Лука-
Мелешківської  сільської  ради  по  персональному  складу»  Вінницької  районної  ради,
внесення змін та затвердження статуту в новій редакції» прийняти в цілому (додається).

4.СЛУХАЛИ:  Про створення робочої групи з  питань утворення центру з  надання
адміністративних послуг (ЦНАП) на території Лука-Мелешківської територіальної
громади.

З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова. Довів до депутатів
інформацію про наміри реконструкції  першого поверху приміщення сільської  ради для
розміщення  ЦНАПу,  про  перелік  послуг  населенню  до  200  та  залучення  коштів  з
додаткових джерел.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 100 «Про створення робочої групи з питань утворення центру з
надання  адміністративних  послуг  (ЦНАП)  на  території  Лука-Мелешківської
територіальної громади» прийняти в цілому (додається).

5.СЛУХАЛИ:  Про  укладання  контракту  з  Директором,  внесення  змін  та
затвердження в новій редакції статуту КП «Лука-Благоустрій» Лука-Мелешківської
сільської ради.

З інформацією виступив Бондар В.М. – начальник юридичного відділу. Ознайомив
депутатів  щодо  витрат  (судових)  по  припиненню  фінансової  діяльності  КП  «Лука-
Благоустрій», в зв’язку з чим виникла необхідність визнати таким, що втратило чинність,
рішення 4 позачергової сесії 8 скликання від 30 грудня 2020 року №96 «Про ліквідацію
Комунального підприємства «Лука-Благоустрій». Внести зміни до Статуту комунального
підприємства,  а  саме  збільшити  статутний  капітал  підприємства  на  820 000  гривень,
укласти контракт з директором, розрахуватися з боргами підприємства.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
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                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 101 «Про укладання контракту  з Директором , внесення змін та
затвердження  в  новій  редакції  статуту  КП  «Лука-Благоустрій»  Лука-Мелешківської
сільської ради» прийняти в цілому (додається).

6.СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до рішення 88 сесії сільської ради 8 скликання  від
24.12.2020 року «Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади
на 2021 рік (02530000000) (код бюджету)».

Інформує начальник фінансового відділу Шило В.М..
Зупинилась на потребі внесення змін до місцевого бюджету, а саме збільшенні

видатків загального та спеціального фондів бюджету.
Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в

цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 102 «Про  внесення змін до рішення 88 сесії сільської ради 8
скликання   від  24.12.2020  року  «Про  бюджет  Лука-Мелешківської  сільської
територіальної  громади на  2021 рік  (02530000000)  (код бюджету)» прийняти  в  цілому
(додається).

7.СЛУХАЛИ: Про план роботи Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання на
2021 рік.

З інформацією виступила Шеванюк О.В. –  секретар сільської ради. Ознайомила
присутніх з поквартальним планом роботи сільської ради на 2021 рік.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення №  103 «Про план роботи  Лука-Мелешківської  сільської  ради 8
скликання на 2021 рік» прийняти в цілому (додається).

8.СЛУХАЛИ: Про надання  ПАТ «Вінницяобленерго» дозволу на проектування ЩТП
10/0,4 кВ по  вулиці Береговій в  с. Яришівка.

З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном
та  будівництва  про  дозвіл  ПАТ  «Вінницяобленерго» проектування  Щитової
Трансформаторної Підстанції по вулиці Береговій (біля будинку №1), с. Яришівка.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення  №  104 «Про  надання   ПАТ  «Вінницяобленерго»  дозволу  на
проектування ЩТП 10/0,4 кВ  по  вулиці Береговій в  с. Яришівка» прийняти в цілому
(додається).
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9.СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  рішення    37   сесії  7  скликання  Лука-
Мелешківської   сільської  ради  «Про надання дозволу  на  розроблення  детального
плану території у с.Лука-Мелешківська”  від 22 травня 2020 року № 930.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Депутат  Філіппов  В.А.  повідомив,  що з  метою  запобігання  та  врегулювання
конфлікту інтересів участі в обговоренні та голосуванні даного питання не прийматиме.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    - 1
ВИРІШИЛИ: Рішення № 105 «Про внесення змін до рішення   37  сесії 7 скликання Лука-
Мелешківської   сільської  ради «Про надання дозволу на розроблення детального плану
території  у с.Лука-Мелешківська”  від 22 травня 2020 року № 930» прийняти в цілому
(додається).

10.СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення   54  сесії 1 скликання Хижинецької
сільської  ради  Сокиринецької  об’єднаної  територіальної  громади   сільської  ради
«Про  надання  дозволу  гр.Шевчуку  Олександру  Ігоровичу   на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва та обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка),  на
території с.Сокиринці «в межах населеного пункту»  від 5 жовтня 2020 року.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення  №  106 «Про  внесення  змін  до  рішення  54  сесії  1  скликання
Хижинецької сільської ради Сокиринецької об’єднаної територіальної громади сільської
ради  «Про  надання  дозволу  гр.Шевчуку  Олександру  Ігоровичу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки,  для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  на території
с.Сокиринці «в межах населеного пункту»  від 5 жовтня 2020 року» прийняти в цілому
(додається).

11.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку технічної документації Іванівській
лікарні по встановленню меж земельної  ділянки 1,2 га у постійне користування в с.
Іванівка 3-й провулок Український, 10.

З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном
та  будівництва  про  розробку  технічної  документації  по  встановленню  меж  земельної
ділянки  у  постійне  користування,  що  розташована  по  3-му  провулку  Українському,
будинок 10, у селі Іванівка Вінницького району Вінницької області, орієнтовною площею
1,40  га,   для  розміщення  та  постійного  функціонування  приміщення  комунальної
власності,  за  рахунок  земель  комунальної  власності  з  цільовим  призначенням  для
будівництва  та  обслуговування  будівель  закладів  охорони  здоров’я  та  соціальної
допомоги.
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Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 107 «Про надання дозволу на розробку технічної документації
Іванівській  лікарні  по  встановленню  меж  земельної  ділянки  1,2  га  у  постійне
користування в с. Іванівка 3-й провулок Український, 10» прийняти в цілому (додається).

12.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  Павловської  Віталіни
Миколаївни.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення  №  108 «Про  затвердження  проекту  землеустрою  Павловської
Віталіни Миколаївни» прийняти в цілому (додається).

13.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  Григорчука  Петра
Васильовича.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення  №  109 «Про  затвердження  проекту  землеустрою  Григорчука
Петра Васильовича» прийняти в цілому (додається).

14.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  Соболевського  Віктора
Семеновича.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення №  110 «Про затвердження проекту землеустрою Соболевського
Віктора Семеновича» прийняти в цілому (додається).

15.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  Філіппова  Віталія
Анатолійовича.
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З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Депутат  Філіппов  В.А.  повідомив,  що з  метою  запобігання  та  врегулювання
конфлікту інтересів участі в обговоренні та голосуванні даного питання не прийматиме.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    - 1
ВИРІШИЛИ: Рішення № 111 «Про затвердження проекту землеустрою Філіппова Віталія
Анатолійовича» прийняти в цілому (додається).

16.СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  цільове  призначення  якої  змінюється  громадян  Пилявського  Олега
Івановича, Саричева Євгенія Валерійовича.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 112 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  цільове  призначення  якої  змінюється  громадян  Пилявського  Олега
Івановича, Саричева Євгенія Валерійовича» прийняти в цілому (додається).

17.СЛУХАЛИ:  Про затвердження  проекту  землеустрою  що  відведення  земельної
ділянки, для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки,  Лука-
Мелешківській сільській раді.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення № 113 «Про  затвердження проекту землеустрою що відведення
земельної ділянки, для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки,
Лука-Мелешківській сільській раді» прийняти в цілому (додається).

18.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадян
Діденка  Миколи  Степановича,  Діденко  Ганни  Миколаївни,  Ткачук  Тетяни
Миколаївни, Слободянюк Жанни Миколаївни.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
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                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 114 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)
громадян  Діденка  Миколи  Степановича,  Діденко  Ганни  Миколаївни,  Ткачук  Тетяни
Миколаївни, Слободянюк Жанни Миколаївни» прийняти в цілому (додається).

19.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)
громадянки Косминіної Альони Григорівни.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 115 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)
громадянки Косминіної Альони Григорівни» прийняти в цілому (додається).

20.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)
громадянина Рукіна Володимира Олександровича.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 116 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)
громадянина Рукіна Володимира Олександровича» прийняти в цілому (додається).

21.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кучер
Василя Олексійовича.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 117 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кучер
Василя Олексійовича» прийняти в цілому (додається).
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22.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Притули
Олександра Павловича.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 118 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Притули
Олександра Павловича» прийняти в цілому (додається).

23.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)
громадянки Солоненко Валентини Володимирівни.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 119 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)
громадянки Солоненко Валентини Володимирівни» прийняти в цілому (додається).

24.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Столяра
Івана Дмитровича.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 120 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Столяра
Івана Дмитровича» прийняти в цілому (додається).

25.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Танасок
Юлії Вікторівни.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.
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Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 121 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Танасок
Юлії Вікторівни» прийняти в цілому (додається).

26.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кудрань
Світлани Володимирівни.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 122 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кудрань
Світлани Володимирівни» прийняти в цілому (додається).

27.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Герцун
Любові Костянтинівни.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 123 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Герцун
Любові Костянтинівни» прийняти в цілому (додається).

28.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)
Волинчука Володимира Володимировича.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
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ВИРІШИЛИ: Рішення № 124 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)
Волинчука Володимира Володимировича» прийняти в цілому (додається).

29.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Джоги
Василя Івановича.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 125 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Джоги
Василя Івановича» прийняти в цілому (додається).

30.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Ланди
Ірини Володимирівни.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 126 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  Ланди
Ірини Володимирівни» прийняти в цілому (додається).

31.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Лащенко
Ігоря Івановича.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 127 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Лащенко
Ігоря Івановича» прийняти в цілому (додається).

32.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)
Обертинського Олександра Миколайовича.
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З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 128 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)
Обертинського Олександра Миколайовича» прийняти в цілому (додається).

33.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сапігури
Миколи Миколайовича.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 129 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  Сапігури
Миколи Миколайовича» прийняти в цілому (додається).

34.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  Дячук
Наталії Павлівни, Федорук Віти Павлівни, Заболотної Марії Федорівни.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 130 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Дячук
Наталії  Павлівни,  Федорук  Віти  Павлівни,  Заболотної  Марії  Федорівни»  прийняти  в
цілому (додається).

35.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)
Завальнюк Тетяни Василівни, Завальнюк Ольги Олександрівни.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
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                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 131 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)
Завальнюк  Тетяни  Василівни,  Завальнюк  Ольги  Олександрівни»  прийняти  в  цілому
(додається).

36.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сушко
Юрія Петровича.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 132 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сушко
Юрія Петровича» прийняти в цілому (додається).

37.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Тищенко
Надії Олексіївни.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 133 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Тищенко
Надії Олексіївни» прийняти в цілому (додається).

38.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)
Ткаченка Василя Григоровича.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 134 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Ткаченка
Василя Григоровича» прийняти в цілому (додається).
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39.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Яремчук
Тамари Іванівни.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 135 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Яремчук
Тамари Іванівни» прийняти в цілому (додається).

40.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельних   ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  за
межами населеного пункту гр.  Пугач Петра Григоровича.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 136 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельних   ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  за
межами населеного пункту гр.  Пугач Петра Григоровича» прийняти в цілому (додається).

41.СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  користування  нежитлових  приміщень
Хижинецької  АЗПСМ та Хижинецького ФП.

З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном
та будівництва про  згоду на укладення договору оренди з КНП «Вінницький районний
медичний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Вінницької  районної  ради,
терміном на 2 місяці з 01.01.2021 по 28.02.2021 року приміщень: Хижинецький АЗПСМ
розташований  за  адресою  с.  Хижинці,  вул.  Шевченка  50-А,  площею  20,3  м²  та
Хижинецького ФП  розташований за адресою с. Хижинці, вул. 1 Травня,1  Б, площею 20,1
м² з орендною платою з розрахунку 1 (одну) гривню на рік.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення  №  137 «Про  надання  дозволу  користування  нежитлових
приміщень Хижинецької  АЗПСМ та Хижинецького ФП» прийняти в цілому (додається).

42.СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу   гр.  Столяр  Дмитру  Анатолійовичу   на
виготовлення проекту землеустрою    щодо  передачі  в  приватну власність земельної
ділянки  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських
будівель та споруд на території Лука-Мелешківської     сільської ради.
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З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 138 «Про надання дозволу  гр.  Столяр Дмитру Анатолійовичу
на виготовлення проекту землеустрою    щодо  передачі  в  приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд на території Лука-Мелешківської     сільської ради» прийняти в цілому (додається).

43.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  на виготовлення проекту землеустрою    щодо
встановлення  (зміни)  меж  населеного  пункту  села  Іванівка  на  території  Лука-
Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області.

З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном
та  будівництва  про  виготовлення  проекту  землеустрою,  щодо  зміни  меж  населеного
пункту  село  Іванівка  Лука-Мелешківської  сільської  ради  Вінницького  району
Вінницької області на основі нового генерального плану села Іванівка.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення  №  139 «Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту села Іванівка на території
Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області» прийняти в
цілому (додається).

44.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  на виготовлення проекту землеустрою    щодо
встановлення  (зміни)  меж  населеного  пункту  села  Цвіжин  на  території  Лука-
Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області.

З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном
та  будівництва  про  виготовлення  проекту  землеустрою,  щодо  зміни  меж  населеного
пункту село Цвіжин Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької
області  на  основі  нового  генерального  плану  села  Цвіжин виготовлення  проекту
землеустрою,  щодо  зміни  меж  населеного  пункту  село  Цвіжин  Лука-Мелешківської
сільської  ради  Вінницького  району  Вінницької  області  на  основі  нового генерального
плану села Цвіжин.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення  №  140 «Про  надання  дозволу   на  виготовлення  проекту
землеустрою     щодо   встановлення  (зміни)  меж  населеного  пункту  села  Цвіжин  на
території  Лука-Мелешківської  сільської  ради  Вінницького  району  Вінницької  області»
прийняти в цілому (додається).
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45.СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу гр. Денисюк Світлані  Петрівні,  Молодиченко
Володимиру  Петровичу,  Самсонюк  Олені  Петрівні  на   виготовлення  технічної
документації  по   встановленню  меж  земельних  ділянок  на  території Лука-
Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення  №  141 «Про  надання  дозволу  гр.  Денисюк  Світлані  Петрівні,
Молодиченко  Володимиру  Петровичу,  Самсонюк  Олені  Петрівні  на   виготовлення
технічної  документації  по   встановленню  меж  земельних  ділянок  на  території Лука-
Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту» прийняти в цілому (додається).

46.СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  гр.  Поджегайло  Лідії  Василівні,  Червотока
Сергію Вікторовичу  на  виготовлення технічної документації по  встановленню меж
земельних  ділянок  на  території Лука-Мелешківської  сільської  ради,  в  межах
населеного пункту.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення  №  142 «Про  надання  дозволу  гр.  Поджегайло  Лідії  Василівні,
Червотока Сергію Вікторовичу  на  виготовлення технічної документації по  встановленню
меж  земельних  ділянок  на  території Лука-Мелешківської  сільської  ради,  в  межах
населеного пункту» прийняти в цілому (додається).

47.СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  гр.  Скрипник  Анатолію  Олександровичу,
Скрипник  Олені  Василівні   на   виготовлення  технічної  документації  по
встановленню  меж земельних  ділянок  на  території Лука-Мелешківської  сільської
ради, в межах населеного пункту.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення  №  143 «Про  надання  дозволу  гр.  Скрипник  Анатолію
Олександровичу, Скрипник Олені Василівні  на  виготовлення технічної документації по
встановленню меж земельних ділянок на території Лука-Мелешківської  сільської ради, в
межах населеного пункту» прийняти в цілому (додається).
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48.СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу гр. Гудзішевській Марії Іванівні,  Шибіцькому
Леоніду  Івановичу на  виготовлення  технічної  документації  по  встановленню  меж
земельних  ділянок  на  території Лука-Мелешківської сільської  ради,  в  межах
населеного пункту.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення  №  144 «Про надання  дозволу  гр.  Гудзішевській  Марії  Іванівні,
Шибіцькому Леоніду Івановичу на виготовлення технічної документації по встановленню
меж  земельних  ділянок  на  території Лука-Мелешківської сільської  ради,  в  межах
населеного пункту» прийняти в цілому (додається).

49.СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  гр.  Биковській  Марії  Вікторівні   на
виготовлення  технічної  документації  по  встановленню меж земельних  ділянок  на
території Лука-Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення № 145 «Про надання дозволу гр. Биковській Марії Вікторівні   на
виготовлення  технічної  документації  по  встановленню  меж  земельних  ділянок  на
території Лука-Мелешківської сільської  ради,  в  межах населеного  пункту» прийняти  в
цілому (додається).

50.СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  гр.  Калашніковій  Наталії  Василівні   на
виготовлення  технічної  документації  по  встановленню меж земельних  ділянок  на
території Лука-Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення №  146 «Про надання дозволу гр. Калашніковій Наталії Василівні
на  виготовлення  технічної  документації  по  встановленню  меж  земельних  ділянок  на
території Лука-Мелешківської сільської  ради,  в  межах населеного  пункту» прийняти  в
цілому (додається).

51.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Похтель Тетяні Анатоліївні  на виготовлення
технічної документації по встановленню меж земельних ділянок на території Лука-
Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту.
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З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення №  147 «Про надання дозволу гр. Похтель Тетяні Анатоліївні   на
виготовлення  технічної  документації  по  встановленню  меж  земельних  ділянок  на
території Лука-Мелешківської сільської  ради,  в  межах населеного  пункту» прийняти  в
цілому (додається).

52.СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  гр.  Рудій  Надії  Миколаївні  на  виготовлення
технічної документації по встановленню меж земельних ділянок на території Лука-
Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення  №  148 «Про  надання  дозволу  гр.  Рудій  Надії  Миколаївні на
виготовлення  технічної  документації  по  встановленню  меж  земельних  ділянок  на
території Лука-Мелешківської сільської  ради,  в  межах населеного  пункту» прийняти  в
цілому (додається).

53.СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  гр.  Столяровій  Галині  Миколаївні   на
виготовлення  технічної  документації  по  встановленню меж земельних  ділянок  на
території Лука-Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 149 «Про надання дозволу гр. Столяровій Галині Миколаївні  на
виготовлення  технічної  документації  по  встановленню  меж  земельних  ділянок  на
території Лука-Мелешківської сільської  ради,  в  межах населеного  пункту» прийняти  в
цілому (додається).

54.СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  гр.  Варчуку  Михайлу  Степановичу   на
виготовлення  технічної  документації  по  встановленню меж земельних  ділянок  на
території Лука-Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
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ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення №  150 «Про надання дозволу гр. Варчуку Михайлу Степановичу
на  виготовлення  технічної  документації  по  встановленню  меж  земельних  ділянок  на
території Лука-Мелешківської сільської  ради,  в  межах населеного  пункту» прийняти  в
цілому (додається).

55.СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  гр.  Верховій  Олександрі  Сергіївні  на
виготовлення  технічної  документації  по  встановленню меж земельних  ділянок  на
території Лука-Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 151 «Про надання дозволу гр. Верховій Олександрі  Сергіївні  на
виготовлення  технічної  документації  по  встановленню  меж  земельних  ділянок  на
території Лука-Мелешківської сільської  ради,  в  межах населеного  пункту» прийняти  в
цілому (додається).

56.СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу гр. Доляк Галині Григорівні   на виготовлення
технічної документації по встановленню меж земельних ділянок на території Лука-
Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення  №  152 «Про надання  дозволу  гр.  Доляк Галині  Григорівні   на
виготовлення  технічної  документації  по  встановленню  меж  земельних  ділянок  на
території Лука-Мелешківської сільської  ради,  в  межах населеного  пункту» прийняти  в
цілому (додається).

57.СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  гр.  Карасюк  Миколі  Павловичу   на
виготовлення  технічної  документації  по  встановленню меж земельних  ділянок  на
території Лука-Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
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ВИРІШИЛИ:  Рішення № 153 «Про надання дозволу гр. Карасюк Миколі Павловичу  на
виготовлення  технічної  документації  по  встановленню  меж  земельних  ділянок  на
території Лука-Мелешківської сільської  ради,  в  межах населеного  пункту» прийняти  в
цілому (додається).

58.СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу гр.  Карась Тетяні  Василівні  на виготовлення
технічної документації по встановленню меж земельної ділянки на території Лука-
Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення  №  154 «Про  надання  дозволу  гр.  Карась  Тетяні  Василівні  на
виготовлення технічної документації по встановленню меж земельної ділянки на території
Лука-Мелешківської сільської  ради,  в  межах  населеного  пункту»  прийняти  в  цілому
(додається).

59.СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  гр.  Маланченко  Марині  Олексіївні  на
виготовлення  технічної  документації  по  встановленню  меж земельної  ділянки  на
території Лука-Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 155 «Про надання дозволу гр. Маланченко Марині Олексіївні на
виготовлення технічної документації по встановленню меж земельної ділянки на території
Лука-Мелешківської сільської  ради,  в  межах  населеного  пункту»  прийняти  в  цілому
(додається).

60.СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  гр.  Паламарчук  Ігорю  Володимировичу  на
виготовлення  технічної  документації  по  встановленню  меж земельної  ділянки  на
території Лука-Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення  №  156 «Про  надання  дозволу  гр.  Паламарчук  Ігорю
Володимировичу на виготовлення технічної документації по встановленню меж земельної
ділянки  на  території Лука-Мелешківської сільської  ради,  в  межах  населеного  пункту»
прийняти в цілому (додається).
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61.СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  гр.  Чорновіл  Олексію  Микитовичу  на
виготовлення  технічної  документації  по  встановленню  меж земельної  ділянки  на
території Лука-Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 157 «Про надання дозволу гр. Чорновіл Олексію Микитовичу на
виготовлення технічної документації по встановленню меж земельної ділянки на території
Лука-Мелешківської сільської  ради,  в  межах  населеного  пункту»  прийняти  в  цілому
(додається).

62.СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі /земельної частки /
пай/(на місцевості) гр.  Мамчур Лілії Леонідівні за межами населеного пункту.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення  №  158 «Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення   меж  земельної  ділянки  в  натурі
/земельної частки /пай/(на місцевості) гр.  Мамчур Лілії Леонідівні за межами населеного
пункту» прийняти в цілому (додається).

63.СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості), та
передачу  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення  в  оренду
(Бояльський П.В.).

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення  №  159 «Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж земельної   ділянки  в  натурі  (на
місцевості), та передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення в оренду
(Бояльський П.В.)» прийняти в цілому (додається).

64.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Прибега Валентині Андріївні.
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З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення №  160 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр.  Прибега  Валентині  Андріївні»
прийняти в цілому (додається).

65.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Гунько Олександру Степановичу.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення №  161 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр.  Гунько  Олександру  Степановичу»
прийняти в цілому (додається).

66.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Гунько Ігору Степановичу.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення №  162 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Гунько Ігору Степановичу» прийняти
в цілому (додається).

67.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Бабій Олесі Миколаївні.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
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ВИРІШИЛИ:  Рішення №  163 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бабій Олесі Миколаївні» прийняти в
цілому (додається).

68.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Шведі Вікторії Михайлівні.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення №  164 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр.  Шведі  Вікторії  Михайлівні»
прийняти в цілому (додається).

69.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Гайдаєнку Івану Михайловичу.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення №  165 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр.  Гайдаєнку  Івану  Михайловичу»
прийняти в цілому (додається).

70.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Кондратюк Руслані Володимирівні.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення №  166 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Кондратюк Руслані Володимирівні»
прийняти в цілому (додається).

71.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Кондратюку Д.В..

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
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ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення №  167 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Кондратюку Д.В.» прийняти в цілому
(додається).

72.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Матвієвій Галині Василівні.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення №  168 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр.  Матвієвій  Галині  Василівні»
прийняти в цілому (додається).

73.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Гоменюку Андріану Петровичу.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення №  169 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр.  Гоменюку  Андріану  Петровичу»
прийняти в цілому (додається).

74.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Стадник Юлії Олександрівні.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення №  170 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр.  Стадник  Юлії  Олександрівні»
прийняти в цілому (додається).

75.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Стаднику Максиму Володимировичу.
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З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення №  171 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр.  Стаднику  Максиму
Володимировичу» прийняти в цілому (додається).

76.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Сполітаку Сергію Миколайовичу.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення №  172 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки гр.  Сполітаку  Сергію Миколайовичу»
прийняти в цілому (додається).

77.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Івахно Євгенію Валерійовичу.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення №  173 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр.  Івахно  Євгенію  Валерійовичу»
прийняти в цілому (додається).

78.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Дерев’янку Валентину Олексійовичу.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
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ВИРІШИЛИ:  Рішення №  174 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр.  Дерев’янку  Валентину
Олексійовичу» прийняти в цілому (додається).

79.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Черешневому Ігорю Ігоровичу.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення №  175 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр.  Черешневому  Ігорю  Ігоровичу»
прийняти в цілому (додається).

80.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Ваколюку Олександру Сергійовичу.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення №  176 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Ваколюку Олександру Сергійовичу»
прийняти в цілому (додається).

81.СЛУХАЛИ:  Про відмову  у  наданні  дозволу  гр.  Бевзі  Леоніду  Валерійовичу  на
виготовлення проекту землеустрою щодо  передачі  в  приватну власність земельної
ділянки  для  особистого  селянського  господарства Лука-Мелешківської сільської
ради, в межах населеного пункту.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення  №  177 «Про відмову  у  наданні  дозволу  гр.  Бевзі  Леоніду
Валерійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо  передачі  в  приватну власність
земельної   ділянки  для  особистого  селянського  господарства Лука-Мелешківської
сільської ради, в межах населеного пункту» прийняти в цілому (додається).

82.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу  гр.  Варчук Леоніду Валерійовичу на
виготовлення проекту землеустрою    щодо  передачі  в  приватну власність земельної
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ділянки  для  особистого  селянського  господарства  Лука-Мелешківської  сільської
ради, в межах населеного пункту.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення  №  178 «Про відмову  у  наданні  дозволу   гр.  Варчук  Леоніду
Валерійовичу  на  виготовлення  проекту  землеустрою     щодо   передачі   в   приватну
власність  земельної   ділянки  для  особистого  селянського  господарства  Лука-
Мелешківської      сільської  ради,  в  межах  населеного  пункту»  прийняти  в  цілому
(додається).

83.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Мисенко М.П..

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення №  179 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Мисенко М.П.» прийняти в цілому
(додається).

84.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Панченко О.М..

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення №  180 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Панченко О.М.» прийняти в цілому
(додається).

85.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Панченко О.М..

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
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                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення №  181 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Панченко О.М.» прийняти в цілому
(додається).

86.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволуна розроблення проекту землеустрою.
З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном

та будівництва по заявах громадян.
Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в

цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення №  182 «Про відмову у наданні  дозволуна розроблення проекту
землеустрою» прийняти в цілому (додається).

87.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Дудорова Людмила Юріївна.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення №  183 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр.  Дудорова  Людмила  Юріївна»
прийняти в цілому (додається).

88.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Іванік Сергію Дмитровичу.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення №  184 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Іванік Сергію Дмитровичу» прийняти
в цілому (додається).

89.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Козловській Людмилі Вікторівні.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
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ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення №  185 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр.  Козловській  Людмилі  Вікторівні»
прийняти в цілому (додається).

90.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Борячук Борису Васильовичу.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення №  186 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр.  Борячук  Борису Васильовичу»
прийняти в цілому (додається).

91.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Котюжанському Олегу Івановичу.

З інформацією виступив  Проценко Д.Л. –  начальник відділу управління майном
та будівництва по заявах громадян.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення №  187 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр.  Котюжанському Олегу Івановичу»
прийняти в цілому (додається).

92.СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Лука-Мелешківської сільської  ради
25  позачергової  сесії  7  скликання № 501 від 05.07.2019 року.

З інформацією виступив Бондар В.М. – начальник юридичного відділу.
Повідомив про необхідність внесення змін до пункту 3 рішення  25 позачергової

сесії  Лука-Мелешківської  сільської  ради  7  скликання  № 501  від  05.07.2019  року,  про
призначення Войціцької Тетяни Борисівни ліквідатором відділу освіти, культури, молоді
та  спорту  Лука-Мелешківської  сільської  ради,  яка  буде  здійснювати  керівництво
юридичної особи, що припиняється. Необхідні організаційні дії спрямовані на завершення
процедури припинення відділу провести в 2 (двох) місячний строк.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
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ВИРІШИЛИ:  Рішення  №  188 «Про  внесення  змін  до  рішення  Лука-Мелешківської
сільської  ради  25  позачергової  сесії  7  скликання № 501 від 05.07.2019 року» прийняти
в цілому (додається).

Сільський голова                                                         Богдан АВГУСТОВИЧ
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