
 
 

        

  

 

   

УКРАЇНА 

Вінницька область Вінницький район 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ПРОТОКОЛ   № 10 

10 - ої  сесії 

Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання 

 

28.05.2021 року                                                                 с. Лука-Мелешківська                         
                            

Всього депутатів ради     - 22 депутатів 

Присутніх на сесії            - 15  депутатів  (додаток 1) 

Запрошених                      - 7 осіб (додаток 2) 

 

Відкриває пленарне засідання 10 сесії сільської ради 8 скликання голова Лука-

Мелешківської  сільської ради Августович Б.І.. 

За результатами реєстрації на пленарне засідання 10 сесії сільської ради 8 скликання 

прибуло 15 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                        - 16 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято.  

 

10 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 10 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                        - 16 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято. 

Августович Б.І., сільський голова, вніс пропозицію прийняти проект порядку 

денного в цілому, оскільки доповнень та зауважень немає. 



 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 16 

                               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 40 хв. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 16 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято.  

ВИРІШИЛИ: Порядок денний та регламент роботи 10 сесії сільської ради 8 скликання 

затвердити в цілому. 

 

СЛУХАЛИ: Секретар сільської ради Шеванюк О.В. оголосила про утворення 

депутатської фракції Політичної партії «Українська Стиратегія Гройсмана» у Лука- 

Мелешківській сільській раді. (Заява про утворення депутатської фрації додаток 3). 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.  

 

Порядок денний 10 сесії 

Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання 

 
1. Про створення комунального закладу «Центр культури і дозвілля» Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: начальник відділуосвіти та культури Маціпура Л.П. 

2. Про затвердження положення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади 

керівника комунального закладу «Центр культури і дозвілля» Лука-Мелешківської сільської ради. 

Інформує: начальник відділуосвіти та культури Маціпура Л.П. 

3. Про вступ до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України». 

Інформує: сільський голова Августович Б.І. 

4. Про надання згоди на безоплатне прийняття майна зі комунальної власності Вінницької міської 

територіальної громади у комунальну власність Лука-Мелешківської територіальної громади. 

Інформує: сільський голова Августович Б.І. 

5. Про надання згоди на безоплатне прийняття зі спільної комунальної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вінницького області у комунальну власність Лука-Мелешківської 

територіальної громади. 

Інформує: сільський голова Августович Б.І. 

6. Про прийняття в комунальну  власність майна та передачі його на баланс Відділу соціального 

захисту населення та  охорони здоров’я Лука-Мелешківської сільської ради. 

Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М. 

7. Про затвердження Програми розвитку культури та духовного відродження  Лука-

Мелешківської  сільської  територіальної  громади на 2021 рік у новій редакції. 

Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М. 

8. Про створення відділення соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. 

Інформує: директор КУ «Центр надання соціальних послуг» Шмігленко С.І. 

9. Про затвердження структури та чисельності  апарату Лука-Мелешківської сільської ради, її 

виконавчого комітету, виконавчих органів ради, комунальних закладів та установ на 2021 рік (у 

новій редакції). 

Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М. 

10. Про  внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання  від 24.12.2020 року «Про  

бюджет Лука-Мелешківської сільської  територіальної громади на 2021 рік (02530000000)». 

Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М. 

11. Про встановлення місцевих податків і зборів на території Лука-Мелешківської  територіальної 



 
 

громади. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

12. Про визнання такими що втратили чинність рішення сесій. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

13. Про надання дозволу ПАТ «Вінницяобленерго» Структурній одиниці «Замостянські 

електричні мережі» на виготовлення технічних умов для встановлення вуличного освітлення. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

14. Про внесення змін до рішення 2 позачергової сесії 8 скликання від 10 грудня 2020 року № 20  

«Про затвердження  плану-графіку здійснення відстеження результативності регуляторних актів 

Лука-Мелешківською сільською радою  на 2021 рік». 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

15. Про надання дозволу Лука-Мелешківській сільській раді на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення з «для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови» на «для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі» в с.Майдан-Чапельський, вул.Вінницька, на території Лука-Мелешківської 

сільської ради «в межах населеного пункту». 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

16. Про прийняття земельної ділянки сільськогосподарського призначення в комунальну 

власність Лука-Мелешківської сільської ради. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на   місцевості) для будівництва та обслуговування будівель 

закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги Лука-Мелешківської  сільської ради. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

18. Про надання дозволу Лука-Мелешківській сільській раді на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, для ведення товарного сільськогосподарського  виробництва,  

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

подальшої передачі в оренду шляхом продажу права на конкурентних засадах (аукціон). 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

19. Про надання згоди Лука-Мелешківській сільській раді на поновлення договору оренди землі 

від 5 травня 2007 року укладеного з гр.Строєвим Павлом Олександровичем,  земельної  ділянки, 

для  будівництва  та обслуговування будівель торгівлі, що розташована в с.Яришівка, на території 

Лука-Мелешківської сільської ради "в межах населеного пункту". 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

20. Про надання дозволу на розроблення детального плану території з уточнення положень 

генерального плану с. Лука-Мелешківська. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

21. Про надання дозволу гр. Борячуку Борису Васильовичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення в приватну власність земельної  ділянки, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на території с.Парпурівці, Лука-

Мелешківської сільської ради. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

22. Про надання дозволу гр. Верховому Віталію Анатолійовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення в приватну власність земельної  ділянки, для ведення особистого 

селянського господарства на території с.Тютьки, Лука-Мелешківської сільської ради. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Гримашевичу Володимиру Миколайовичу. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Марущаку Юрію Вікторовичу. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянки 

Коров’ячук Наталії Михайлівні. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Цітевичу Володимиру Євстафійовичу. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 



 
 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Горбатюк Лідії Миколаївні. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Гримашевичу Андрію Володимировичу. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Тарковській Олені Олександрівні. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Горячеву Володимиру Юрійовичу. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Дацюк Вірі Григорівні. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Джерелюк Юлії Володимирівні. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Кирган Оксані Миколаївні. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Міняйлу Михайлу Костянтиновичу. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Омельянчук Олені Анатоліївні. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Студілко Ользі Олегівні. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове 

призначення якої змінюється громадянина Дмитрука Віктора Васильовича. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове 

призначення якої змінюється громадянки Кметюк Світлани Анатоліївни. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове 

призначення якої змінюється громадянки Степаненко Вікторії Анатоліївни. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове 

призначення якої змінюється громадянина Щерби Володимира Леонідовича. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове 

призначення якої змінюється громадян Кривоноса Максима Івановича, Медведєва Михайла 

Івановича, Терещенко Ольги Василівни, Серебрякової Тетяни Дмитрівни. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Кривенької  Наталі Анатоліївни. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

43. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Маланченко Марини Олексіївни. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Онищук Франки Казимирівни. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

45. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Березовської Адольфіни Аполінарівни. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 



 
 

46. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Биковської Марії Михайлівни. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

47. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бондар Валентини Василівни. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

48. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Ваколюк Ніни Олександрівни. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

49. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Верхової Олександри Сергіївни. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

50. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Ільченко Олега Васильовича. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

51. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Петренко Алли Василівни. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

52. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Семенюк Ганни Сергіївни. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

53. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Сич Василя Дмитровича. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

54. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Рудої Надії Миколаївни. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

55. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  Сташко Міли Адамівни. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

56. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Ваколюк Наталії Юріївни. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

57. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Ліщенко  Інги Вікторівни. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

58. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Поліщука Станіслава Вікторовича. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

59. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Солтус Віри Василівни. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

60. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Степанюк Олесі Анатоліївни. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

61, Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  Горошко Майї  Борисівни. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

62. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Лащенка  Григорія Дмитровича. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

63. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Пивовара Андрія Леонідовича. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

64. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) за межами населеного пункту гр.  Мамчур Лілії 

Леонідівни. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 



 
 

65. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) за межами населеного пункту гр.  Ткачук Олени 

Вячеславівни. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

66. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Пивовара Андрія Леонідовича,  Пивовар Марії 

Адольфівни. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

67. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Зеленько Катерини Василівни, Шевчук Олени 

Василівни. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

68. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  Гудзішевської Марії Іванівни,  Шибіцького 

Леоніда Івановича. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

69. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості ) Заселян Любові Саватіївни, Кошляк Любові 

Михайлівни. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

70. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Червотока Сергія Вікторовича, Поджегайло Лідії 

Василівни. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

71. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Ваколюк Миколи Олександровича, Ваколюк Юрія 

Олександровича. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

72. Про надання дозволу гр. Капченко Аллі Іванівні на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) в с.Яришівка на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «в межах населеного пункту». 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

73. Про надання дозволу гр. Майданику Ігору Миколайовичу на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) в 

с.Сокиринці на території Лука-Мелешківської сільської ради «в межах населеного пункту». 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

74. Про надання дозволу гр. Підлісняк Надії Максимівні на виготовлення технічної документації 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) в с.Сокиринці 

на території Лука-Мелешківської сільської ради «в межах населеного пункту». 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

75. Про надання дозволу гр.гр. Поліщук Віті Василівні, Пономарьову Миколі Миколійовичу на 

виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) в с.Лука-Мелешківська на території Лука-Мелешківської сільської ради «в 

межах населеного пункту». 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

76. Про надання дозволу гр. Попенко Ларисі Василівні на виготовлення технічної документації 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) в с.Сокиринці 

на території Лука-Мелешківської сільської ради «в межах населеного пункту». 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

77. Про надання дозволу гр. Романко Олегу Миколайовичу на виготовлення технічної документації 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) в с.Прибузьке 

на території Лука-Мелешківської сільської ради «в межах населеного пункту». 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

78. Про надання дозволу гр. Вівтоненко Лідії Степанівні на виготовлення технічної документації 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) в с.Тютьки на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «в межах населеного пункту». 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

79. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 



 
 

земельної ділянки гр. Білій Валентині Єгорівні. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

80. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Білому Василю Віталійовичу. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

81. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Гайчені Володимиру Івановичу. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

82. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Горбатюк Олені Віталіївні. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

83. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Горбатюку Роману Юрійовичу. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

84. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Григоруку Артуру Петровичу. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

85. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Григоруку Артуру Петровичу. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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

земельної ділянки гр. Дмитрук Людмилі Дмитрівні. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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

земельної ділянки гр. Довгань Віті Степанівні. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

88. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Довганю Ігору Михайловичу. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

89. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Єрмакову Федіру Івановичу. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

90. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Зеленому Андрію Петровичу. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

91. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Комишній Ганні Максимівні. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

92. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Комишній Оксані Степанівні. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

93. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою   щодо   відведення   

земельної   ділянки гр. Комишному Максиму Сергійовичу. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

94. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Левчук Тетяні Анатоліївні. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

95. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Лібезі Любові Мефодіївні. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

96. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Лубінцову Дмитру Петровичу. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

97. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Лубінцовій Вікторії Миколаївні. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

98. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо   відведення   

земельної   ділянки гр. Мартинюку Анатолію Ілларіоновичу. 



 
 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

99. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Мартинюк Катерині Порфиріївні. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

100. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки гр. Мельничуку Олексію Дем’яновичу. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

101. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Павлишену Івану Васильовичу. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

102. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Пахнюк Людмилі Миколаївні. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

103. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо   відведення   

земельної   ділянки  гр. Педосенку Валерію Анатолійовичу. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

104. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Педосенку Миколі Валерійовичу. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

105. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Педосенко Тетяні Валеріївні. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

106. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо   відведення   

земельної   ділянки гр. Плахотньому Сергію Володимировичу. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

107. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо   відведення   

земельної   ділянки гр. Поліщуку Володимиру Петровичу. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

108. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо   відведення   

земельної   ділянки гр. Прібезі Олександру Миколайовичу. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

109. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо   відведення   

земельної   ділянки гр. Середовичу Віктору Олександровичу. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

110. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Сич Наталії Михайлівні. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

111. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо   відведення   

земельної   ділянки гр. Смирнову Сергію Олександровичу. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

112. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Смирновій Юлії Олександрівні. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

113. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Соболевській Тетяні Миколаївні. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

114. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Степанець Катерині Сергіївні. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

115. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Туранській Тетяні Миколаївні. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

116. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо   відведення   

земельної   ділянки гр. Федулову Руслану Володимировичу. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

117. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Хмельову Василю Васильовичу. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 



 
 

118. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Хмельову Василю Васильовичу. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

119. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Хмельовій Людмилі Олексіївні. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

120. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Холопкіній Світлані Петрівні. 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

121. Про відмову у внесенні змін в рішення 56 сесії 1 скликання Хижинецької сільської ради від 

03 листопада 2020 року «Про внесення змін в рішення №297 53 сесії 1 скликання Хижинецької 

сільської ради про надання дозволу, гр.Крепкій Аделі Денисівні, на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на території с.Сокиринці, Хижинецької сільської ради Сокиринецької ОТГ «в 

межах населеного пункту». 

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 
 

1.СЛУХАЛИ: Про створення комунального закладу «Центр культури і дозвілля» Лука-

Мелешківської сільської ради. 
З інформацією виступила Маціпура Л.П. – начальник відділу освіти та культури. 

Зупинилася на меті впроваджених змін у сфері культури, а саме формування нового 

культурно-мистецького середовища та створення умов для масового, сімейного та індивідуального 

розвитку творчих здібностей, спілкування, відпочинку, розваг, відновлення духовних і фізичних 

сил на основі вивчення культурних запитів та інтересів різних категорій населення. Питання 

створення комунального закладу пройшло декілька етапів, починаючи з обговорення серед 

жителів громади. 

ВИСТУПИЛИ: 

Кушніренко В.А. – спеціаліст відділу освіти та культури. Презентувала проект із 

зазначеною кількістю жителів кожного населеного пункту, кількістю установ, видами послуг, 

проведеним фінансовим аналізом. Враховано всі побажання жителів громади. Повідомила, що 

процес реорганізації відбуватиметься протягом не менше 2-х місяців. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 377 «Про створення комунального закладу «Центр культури і дозвілля» 

Лука-Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

2.СЛУХАЛИ: Про затвердження положення про проведення конкурсу на заміщення 

вакантної посади керівника комунального закладу «Центр культури і дозвілля» Лука-

Мелешківської сільської ради. 
З інформацією виступила Маціпура Л.П. – начальник відділу освіти та культури. 

Ознайомила з проєктом Положення, довела про порядок оголошення конкурсу на 

заміщення вакантної посади керівника комунального закладу «Центр культури і дозвілля» Лука-

Мелешківської сільської ради, про створення конкурсної комісії для проведення конкурсу. По 

результатам конкурсу буде укладено контракт (строковий трудовий договір) з переможцем. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 378 «Про затвердження положення про проведення конкурсу на 

заміщення вакантної посади керівника комунального закладу «Центр культури і дозвілля» Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

3.СЛУХАЛИ: Про вступ до Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України».  
З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова.  

Вніс пропозицію з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження 

дій органів місцевого самоврядування щодо захисту прав та законних інтересів територіальної 

громади, сприяння місцевому та регіональному розвитку, вступити у члени Всеукраїнської 

асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України». 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 379 «Про вступ до Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України» прийняти в цілому (додається). 

 

 

4.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття майна зі комунальної власності 

Вінницької міської територіальної громади у комунальну власність Лука-Мелешківської 

територіальної громади. 

З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова. Довів до відома присутніх 

про необхідність прийняття майна, яке знаходиться на балансі КНП «Вінницька клінічна 

багатопрофільна лікарня» Вінницької міської ради», і рахується по Сокиринецькій АЗПСМ, та 

камаза – сміттєвоза. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 380 «Про надання згоди на безоплатне прийняття майна зі комунальної 

власності Вінницької міської територіальної громади у комунальну власність Лука-Мелешківської 

територіальної громади» прийняти в цілому (додається). 

 

 

5.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття зі спільної комунальної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницького області у комунальну власність Лука-

Мелешківської територіальної громади. 

З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова. Довів до відома присутніх 

про необхідність прийняття майна зі спільної комунальної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вінницького області у комунальну власність Лука-Мелешківської територіальної 

громади, а саме спеціалізованого легкового автомобіля для лікарів загальної практики сімейної 

медицини. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 381 «Про надання згоди на безоплатне прийняття зі спільної 

комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницького області у комунальну 

власність Лука-Мелешківської територіальної громади» прийняти в цілому (додається). 

 



 
 

 

6.СЛУХАЛИ: Про прийняття в комунальну власність майна та передачі його на баланс 

Відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я Лука-Мелешківської сільської 

ради. 

З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу. Довела до відома 

присутніх про необхідність прийняття  безоплатно у комунальну власність Лука-Мелешківської 

сільської ради офісних меблів для забезпечення функції фронт – офісу сільської ради, отримані по 

Сокиринецькому старостату.  

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 382 «Про прийняття в комунальну власність майна та передачі його на 

баланс Відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я Лука-Мелешківської сільської 

ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

7.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку культури та духовного відродження  

Лука-Мелешківської  сільської  територіальної  громади на 2021 рік у новій редакції. 

З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу. Ознайомила з 

порядком внесення змін до цільових програм.  

ВИСТУПИЛИ: 

Августович Б.І. – сільський голова. Ознайомив лдепутатський корпус з традицією Лука-

Мелешківської громади дарувати випускникам 11-х класів поїздку до Карпат. Видатки 

передбачають витрати на 33 випускника та супроводжуючих батьків і педагогів. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 383 «Про затвердження Програми розвитку культури та духовного 

відродження  Лука-Мелешківської  сільської  територіальної  громади на 2021 рік у новій 

редакції» прийняти в цілому (додається). 

 

 

8.СЛУХАЛИ: Про створення відділення соціально-психологічного консультування осіб, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. 
З інформацією виступив Шмігленко С.І. – директор КУ «Центр надання соціальних 

послуг». Доповів, що на обліку в установі перебувають 27 сімей, які перебувають в складних 

життєвих обставинах, в яких виховується 55 дітей, а також на обслуговуванні – 51 особа похилого 

віку. Протягом поточного року зареєстровано 12 звернень про вчинення домашнього насильства. 

Маємо можливість отримати субвенцію з державного бюджету для створення відділення 

соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі, для ремонту приміщення та придбання обладнання. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 384 «Про створення відділення соціально-психологічного 

консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою 

статі» прийняти в цілому (додається). 

 

 



 
 

9.СЛУХАЛИ: Про затвердження структури та чисельності  апарату Лука-Мелешківської 

сільської ради, її виконавчого комітету, виконавчих органів ради, комунальних закладів та 

установ на 2021 рік (у новій редакції). 
З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу. Вносимо зміни до 

додатку 5 Структура та чисельність КЗ «Центр культури і дозвілля Лука-Мелешківської сільської 

ради», доповнюємо рішення додатком 10 Структура та чисельність бібліотечних закладів. 

Бібліотеки були в додатку 5. Вносимо зміни до додатку 8 Структура та чисельність комунальної 

установи «Центр надання соціальних послуг» Лука-Мелешківської сільської ради, враховуючи 

попереднє питання про створення відділення соціально-психологічного консультування осіб. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 385 «Про затвердження структури та чисельності апарату Лука-

Мелешківської сільської ради, її виконавчого комітету, виконавчих органів ради, комунальних 

закладів та установ на 2021 рік (у новій редакції)» прийняти в цілому (додається). 

 

 

10.СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання від 

24.12.2020 року «Про бюджет Лука-Мелешківської сільської  територіальної громади на 2021 

рік (02530000000)». 
З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу. Повідомила про 

необхідність: збільшити доходи на утримання КУ «Лука-Мелешківський трудовий архів» Лука-

Мелешківської сільської ради, як розпорядника 3 рівня; збільшити видатки загального фонду 

бюджету територіальної громади для виконавчих органів ради на суму за рахунок направлення 

вільних залишків коштів загального фонду; збільшити видатки спеціального фонду бюджету 

територіальної громади за рахунок направлення вільних залишків коштів загального фонду, які 

утворились станом на 01.01.2021 року шляхом передачі коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду): суму 99 090 грн. на розробку генерального плану в с.Тютьки та с. 

Прибузьке, суму 1 048 581 грн. на спів фінансування робіт у розмірі 10% по об’єкту: Реконструкція 

спортивної зали в КЗ «Хижинецька ЗОШ І-ІІІ ст..», суму 14 330 грн на коригування ПКД та 

експертизи ПКД по об’єкту: Реконструкція спортивної зали в КЗ «Хижинецька ЗОШ І-ІІІ ст..», 

суму 102 991 грн. співфінанасування на «Реконструкція частини будівлі стаціонару під амбулаторю 

загальної практики сімейної медицини Лука-Мелешківського ЦПМСД; збільшити видатки 

спеціального фонду бюджету територіальної громади на суму 41 270 грн. за рахунок направлення 

вільних залишків коштів спеціального фонду, які утворились станом на 01.01.2021 

року(екологічний податок ) суму 41 270 грн , а саме на вивіз та захоронення сміттєвих відходів, які 

скупчуються в місцях стихійних звалищ на території Лука-Мелешківської територіальної громади 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 386 «Про  внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання 

від 24.12.2020 року «Про бюджет Лука-Мелешківської сільської  територіальної громади на 2021 

рік (02530000000)» прийняти в цілому (додається). 

 

 

11.СЛУХАЛИ: Про встановлення місцевих податків і зборів на території Лука-

Мелешківської територіальної громади. 

З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва про порядок прийняття регуляторних актів, до яких відноситься рішення про місцеві 

податки і збори. Ставки податків і зборів по всій громаді мають бути на одному рівні. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 



 
 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 387 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Лука-

Мелешківської  територіальної громади» прийняти в цілому (додається). 

 

 

12.СЛУХАЛИ: Про визнання такими що втратили чинність рішення сесій. 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва про втрату чинності рішень Хижинецької та Пилявської сільських рад щодо місцевих 

податків і зборів. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 388 «Про визнання такими що втратили чинність рішення сесій» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

13.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПАТ «Вінницяобленерго» Структурній одиниці 

«Замостянські електричні мережі» на виготовлення технічних умов для встановлення 

вуличного освітлення. 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва. З метою забезпечення ефективності використання комунального майна та його 

належного утримання, необхідно надати дозвіл ПАТ «Вінницяобленерго» Структурній одиниці 

«Замостянські електричні мережі» на виготовлення технічних умов для встановлення вуличного 

освітлення по вулицях с. Лука-Мелешківська. 

ВИСТУПИЛИ: 

Августович Б.І. – сільський голова. Вніс пропозицію доповнити рішення дозволом на 

виготовлення технічних умов для встановлення вуличного освітлення по вулицях с. Пилява. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 389 «Про надання дозволу ПАТ «Вінницяобленерго» Структурній 

одиниці «Замостянські електричні мережі» на виготовлення технічних умов для встановлення 

вуличного освітлення» прийняти в цілому (додається). 

 

 

14.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 2 позачергової сесії 8 скликання від 10 грудня 

2020 року № 20 «Про затвердження  плану-графіку здійснення відстеження результативності 

регуляторних актів Лука-Мелешківською сільською радою на 2021 рік». 

З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва. Вніс пропозицію внести зміни до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Лука-Мелешківської сільської ради на 2021 рік, затвердженого рішенням  

сільської  ради  від  10 грудня 2020 року № 20 «Про затвердження  плану-графіку  здійснення 

відстеження результативності  регуляторних актів Лука-Мелешківською сільською радою  на 2021 

рік» доповнивши проектом рішення сесії сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою 

Лука-Мелешківської  територіальної громади». 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 390 «Про внесення змін до рішення 2 позачергової сесії 8 скликання від 

10 грудня 2020 року № 20 «Про затвердження плану-графіку здійснення відстеження 

результативності регуляторних актів Лука-Мелешківською сільською радою на 2021 рік»» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

15.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Лука-Мелешківській сільській раді на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення з 

«для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови» на «для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі» в с.Майдан-Чапельський, вул.Вінницька, 

на території Лука-Мелешківської сільської ради «в межах населеного пункту». 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва. Повідомив, що з метою підвищення інвестиційної привабливості земель та 

наповнення місцевого бюджету виникла необхідністиь на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення з «для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови» на «для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі», площею 0,0695 в с. Лука-Мелешківська. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 391 «Про надання дозволу Лука-Мелешківській сільській раді на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною цільового 

призначення з «для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови» на «для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі» в с.Майдан-Чапельський, вул.Вінницька, на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «в межах населеного пункту» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

16.СЛУХАЛИ: Про прийняття земельної ділянки сільськогосподарського призначення в 

комунальну власність Лука-Мелешківської сільської ради. 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва про прийняття в комунальну власність Лука-Мелешківської сільської ради земельну 

ділянку, для ведення особистого селянського господарства, площею 0,4709 га, що розташована в  

с. Лука-Мелешківська, вулиця Українська. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 392 «Про прийняття земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення в комунальну власність Лука-Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

17.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги Лука-

Мелешківської  сільської ради. 

З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва про затвердження технічної документації із землеустрою та прийняття в комунальну 

власність Лука-Мелешківської сільської ради земельної ділянки, для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги, площею 1,4100 га, що 

розташована  в  с.Іванівка, пров. 3-й  Український, №10. 



 
 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 393 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги Лука-Мелешківської  

сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

18.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Лука-Мелешківській сільській раді на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення товарного 

сільськогосподарського  виробництва,  на  території  Лука-Мелешківської  сільської  ради" 

за межами  населеного  пункту" для подальшої передачі в оренду шляхом продажу права на 

конкурентних засадах (аукціон). 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, орієнтовною площею 0,47 

га, що розташована за межами с. Лука-Мелешківська для подальшої передачі в оренду шляхом 

продажу права на конкурентних засадах (аукціон). 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 394 «Про надання дозволу Лука-Мелешківській сільській раді на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення товарного 

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

межами  населеного  пункту" для подальшої передачі в оренду шляхом продажу права на 

конкурентних засадах (аукціон)» прийняти в цілому (додається). 

 

 

19.СЛУХАЛИ: Про надання згоди Лука-Мелешківській сільській раді на поновлення 

договору оренди землі від 5 травня 2007 року укладеного з гр.Строєвим Павлом 

Олександровичем,  земельної  ділянки, для  будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, що розташована в с.Яришівка, на території Лука-Мелешківської сільської ради "в 

межах населеного пункту". 

З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва щодо надання дозволу Лука-Мелешківській сільській раді на поновлення договору 

оренди землі від 5 травня 2007 року, укладеного Яришівською сільською радою з гр.Строєвим 

Павлом Олександровичем, на земельну ділянку площею 0,0040 га, що розташована в с.Яришівка, 

вул.Центральна. За згодою сторін встановити орендну плату за користування земельною ділянкою 

в розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. 
Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 395 «Про надання згоди Лука-Мелешківській сільській раді на 

поновлення договору оренди землі від 5 травня 2007 року укладеного з гр.Строєвим Павлом 

Олександровичем, земельної ділянки, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що 

розташована в с.Яришівка, на території Лука-Мелешківської сільської ради "в межах населеного 

пункту"» прийняти в цілому (додається). 

 



 
 

 

20.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення детального плану території з уточнення 

положень генерального плану с. Лука-Мелешківська. 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва щодо звернення громадян Сидорця Р.Д., Сторожука В.М., Ратушного В.В.  про 

надання дозволу на розроблення детального плану території з включенням земельних ділянок 

площею 0,3126 га, 0,1500 га, 0,1000 га для будівництва виробничо-складських об’єктів на 

території с. Лука-Мелешківська. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 396 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території з 

уточнення положень генерального плану с. Лука-Мелешківська» прийняти в цілому (додається). 

 

 

21.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Борячуку Борису Васильовичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення в приватну власність земельної  ділянки, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

території с.Парпурівці, Лука-Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 397 «Про надання дозволу гр. Борячуку Борису Васильовичу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення в приватну власність земельної  ділянки, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території 

с.Парпурівці, Лука-Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

22.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Верховому Віталію Анатолійовичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення в приватну власність земельної  ділянки, для ведення 

особистого селянського господарства на території с.Тютьки, Лука-Мелешківської сільської 

ради. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 398 «Про надання дозволу гр. Верховому Віталію Анатолійовичу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення в приватну власність земельної  ділянки, для 

ведення особистого селянського господарства на території с.Тютьки, Лука-Мелешківської 

сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

23.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Гримашевичу Володимиру Миколайовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 



 
 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 399 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Гримашевичу Володимиру Миколайовичу» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

24.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Марущаку Юрію Вікторовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 400 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Марущаку Юрію Вікторовичу» прийняти в цілому (додається). 

 

 

25.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянки Коров’ячук Наталії Михайлівні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 401 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянки Коров’ячук Наталії Михайлівні» прийняти в цілому (додається). 

 

 

26.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Цітевичу Володимиру Євстафійовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 402 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Цітевичу Володимиру Євстафійовичу» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

27.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Горбатюк Лідії Миколаївні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 



 
 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 403 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці Горбатюк Лідії Миколаївні» прийняти в цілому (додається). 

 

 

28.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Гримашевичу Андрію Володимировичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 404 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Гримашевичу Андрію Володимировичу» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

29.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Тарковській Олені Олександрівні. 

З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 405 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці Тарковській Олені Олександрівні» прийняти в цілому (додається). 

 

 

30.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Горячеву Володимиру Юрійовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 406 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Горячеву Володимиру Юрійовичу» прийняти в цілому 

(додається).  

 

 

31.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Дацюк Вірі Григорівні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 



 
 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 407 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці Дацюк Вірі Григорівні» прийняти в цілому (додається). 

 

 

32.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Джерелюк Юлії Володимирівні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 408 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці Джерелюк Юлії Володимирівні» прийняти в цілому (додається). 

 

 

33.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Кирган Оксані Миколаївні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 409 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці Кирган Оксані Миколаївні» прийняти в цілому (додається). 

 

 

34.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Міняйлу Михайлу Костянтиновичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 410 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Міняйлу Михайлу Костянтиновичу» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

 

35.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Омельянчук Олені Анатоліївні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 



 
 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 411 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці Омельянчук Олені Анатоліївні» прийняти в цілому (додається). 

 

 

36.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Студілко Ользі Олегівні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 412 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці Студілко Ользі Олегівні» прийняти в цілому (додається). 

 

 

37.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

цільове призначення якої змінюється громадянина Дмитрука Віктора Васильовича. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 413 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється громадянина Дмитрука Віктора 

Васильовича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

38.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

цільове призначення якої змінюється громадянки Кметюк Світлани Анатоліївни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 414 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється громадянки Кметюк Світлани 

Анатоліївни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

39.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

цільове призначення якої змінюється громадянки Степаненко Вікторії Анатоліївни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 



 
 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 415 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється громадянки Степаненко Вікторії 

Анатоліївни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

40.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

цільове призначення якої змінюється громадянина Щерби Володимира Леонідовича. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 416 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється громадянина Щерби Володимира 

Леонідовича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

41.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

цільове призначення якої змінюється громадян Кривоноса Максима Івановича, Медведєва 

Михайла Івановича, Терещенко Ольги Василівни, Серебрякової Тетяни Дмитрівни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 417 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється громадян Кривоноса Максима Івановича, 

Медведєва Михайла Івановича, Терещенко Ольги Василівни, Серебрякової Тетяни Дмитрівни» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

42.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Кривенької  Наталі 

Анатоліївни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 418 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Кривенької  Наталі 

Анатоліївни» прийняти в цілому (додається). 

 



 
 

 

43.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Маланченко Марини 

Олексіївни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 419 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Маланченко Марини 

Олексіївни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

44.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Онищук Франки Казимирівни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 420 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Онищук Франки 

Казимирівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

45.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Березовської Адольфіни 

Аполінарівни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 421 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Березовської 

Адольфіни Аполінарівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

46.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Биковської Марії Михайлівни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 422 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Биковської Марії 

Михайлівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

47.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бондар Валентини Василівни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 423 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бондар Валентини 

Василівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

48.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Ваколюк Ніни Олександрівни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 424 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Ваколюк Ніни 

Олександрівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

49.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Верхової Олександри 

Сергіївни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 1 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 425 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Верхової Олександри 

Сергіївни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

50.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Ільченко Олега Васильовича. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва.  

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 



 
 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 426 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Ільченко Олега 

Васильовича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

51.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Петренко Алли Василівни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 427 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Петренко Алли 

Василівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

52.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Семенюк Ганни Сергіївни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 428 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Семенюк Ганни 

Сергіївни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

53.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Сич Василя Дмитровича. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        -  1 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 429 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Сич Василя 

Дмитровича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

54.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Рудої Надії Миколаївни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 



 
 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 430 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Рудої Надії 

Миколаївни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

55.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  Сташко Міли Адамівни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 431 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  Сташко Міли 

Адамівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

56.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Ваколюк Наталії Юріївни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 432 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Ваколюк Наталії 

Юріївни і» прийняти в цілому (додається). 

 

 

57.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Ліщенко  Інги Вікторівни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 433 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Ліщенко  Інги 

Вікторівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 



 
 

58.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Поліщука Станіслава 

Вікторовича. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 434 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Поліщука Станіслава 

Вікторовича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

59.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Солтус Віри Василівни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 435 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Солтус Віри 

Василівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

60.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Степанюк Олесі Анатоліївни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 436 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Степанюк Олесі 

Анатоліївни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

61.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  Горошко Майї  Борисівни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 437 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  Горошко Майї  

Борисівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

62.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Лащенка  Григорія 

Дмитровича. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 438 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Лащенка  Григорія 

Дмитровича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

63.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Пивовара Андрія Леонідовича. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        -  1 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 439 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Пивовара Андрія 

Леонідовича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

64.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) за межами населеного пункту 

гр.  Мамчур Лілії Леонідівни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 440 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) за межами населеного 

пункту гр.  Мамчур Лілії Леонідівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

65.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) за межами населеного пункту 

гр.  Ткачук Олени Вячеславівни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 



 
 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 441 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) за межами населеного 

пункту гр.  Ткачук Олени Вячеславівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

66.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Пивовара Андрія Леонідовича,  

Пивовар Марії Адольфівни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 1 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 442 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Пивовара Андрія 

Леонідовича,  Пивовар Марії Адольфівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

67.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Зеленько Катерини Василівни, 

Шевчук Олени Василівни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 443 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Зеленько Катерини 

Василівни, Шевчук Олени Василівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

68.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  Гудзішевської Марії Іванівни,  

Шибіцького Леоніда Івановича. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 444 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  Гудзішевської Марії 

Іванівни,  Шибіцького Леоніда Івановича» прийняти в цілому (додається). 

 



 
 

 

69.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості ) Заселян Любові Саватіївни, 

Кошляк Любові Михайлівни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 445 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості ) Заселян Любові 

Саватіївни, Кошляк Любові Михайлівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

70.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Червотока Сергія Вікторовича, 

Поджегайло Лідії Василівни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 446 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Червотока Сергія 

Вікторовича, Поджегайло Лідії Василівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

71.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Ваколюк Миколи 

Олександровича, Ваколюк Юрія Олександровича. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 447 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Ваколюк Миколи 

Олександровича, Ваколюк Юрія Олександровича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

72.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Капченко Аллі Іванівні на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) в с.Яришівка на території Лука-Мелешківської сільської ради «в межах 

населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 



 
 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 448 «Про надання дозволу гр. Капченко Аллі Іванівні на виготовлення 

технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) в с.Яришівка на території Лука-Мелешківської сільської ради «в межах населеного 

пункту» прийняти в цілому (додається). 

 

 

73.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Майданику Ігору Миколайовичу на виготовлення 

технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) в с.Сокиринці на території Лука-Мелешківської сільської ради «в межах 

населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 449 «Про надання дозволу гр. Майданику Ігору Миколайовичу на 

виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) в с.Сокиринці на території Лука-Мелешківської сільської ради «в межах 

населеного пункту» прийняти в цілому (додається). 

 

 

74.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Підлісняк Надії Максимівні на виготовлення 

технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) в с.Сокиринці на території Лука-Мелешківської сільської ради «в межах 

населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 450 «Про надання дозволу гр. Підлісняк Надії Максимівні на 

виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) в с.Сокиринці на території Лука-Мелешківської сільської ради «в межах 

населеного пункту» прийняти в цілому (додається). 

 

 

75.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр.гр. Поліщук Віті Василівні, Пономарьову Миколі 

Миколійовичу на виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) в с.Лука-Мелешківська на території Лука-

Мелешківської сільської ради «в межах населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 451 «Про надання дозволу гр.гр. Поліщук Віті Василівні, Пономарьову 

Миколі Миколійовичу на виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) в с.Лука-Мелешківська на території Лука-

Мелешківської сільської ради «в межах населеного пункту» прийняти в цілому (додається). 

 

 

76.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Попенко Ларисі Василівні на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) в с.Сокиринці на території Лука-Мелешківської сільської ради «в межах 

населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 452 «Про надання дозволу гр. Попенко Ларисі Василівні на виготовлення 

технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) в с.Сокиринці на території Лука-Мелешківської сільської ради «в межах населеного 

пункту»» прийняти в цілому (додається). 

 

 

77.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Романко Олегу Миколайовичу на виготовлення 

технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) в с.Прибузьке на території Лука-Мелешківської сільської ради «в межах 

населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 453 «Про надання дозволу гр. Романко Олегу Миколайовичу на 

виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) в с.Прибузьке на території Лука-Мелешківської сільської ради «в межах 

населеного пункту» прийняти в цілому (додається). 

 

 

78.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Вівтоненко Лідії Степанівні на виготовлення 

технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) в с.Тютьки на території Лука-Мелешківської сільської ради «в межах населеного 

пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 454 «Про надання дозволу гр. Вівтоненко Лідії Степанівні на 

виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) в с.Тютьки на території Лука-Мелешківської сільської ради «в межах 

населеного пункту» прийняти в цілому (додається). 



 
 

 

 

79.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Білій Валентині Єгорівні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 455 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Білій Валентині Єгорівні» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

80.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Білому Василю Віталійовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 456 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Білому Василю Віталійовичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

81.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Гайчені Володимиру Івановичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 457 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Гайчені Володимиру Івановичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

82.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Горбатюк Олені Віталіївні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 458 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Горбатюк Олені Віталіївні» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

83.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Горбатюку Роману Юрійовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 459 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Горбатюку Роману Юрійовичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

84.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Григоруку Артуру Петровичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 460 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Григоруку Артуру Петровичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

85.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Григоруку Артуру Петровичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 461 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Григоруку Артуру Петровичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

86.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Дмитрук Людмилі Дмитрівні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 



 
 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 462 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Дмитрук Людмилі Дмитрівні» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

87.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Довгань Віті Степанівні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 463 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Довгань Віті Степанівні» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

88.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Довганю Ігору Михайловичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 464 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Довганю Ігору Михайловичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

89.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Єрмакову Федіру Івановичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 465 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Єрмакову Федіру Івановичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

90.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Зеленому Андрію Петровичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 



 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 466 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Зеленому Андрію Петровичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

91.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Комишній Ганні Максимівні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 467 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Комишній Ганні Максимівні» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

92.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Комишній Оксані Степанівні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 468 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Комишній Оксані Степанівні» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

93.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою   щодо 

відведення земельної ділянки гр. Комишному Максиму Сергійовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 469 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Комишному Максиму Сергійовичу» прийняти 

в цілому (додається). 

 

 

94.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Левчук Тетяні Анатоліївні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 



 
 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 470 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Левчук Тетяні Анатоліївні» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

95.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Лібезі Любові Мефодіївні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 471 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Лібезі Любові Мефодіївні» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

96.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Лубінцову Дмитру Петровичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 472 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Лубінцову Дмитру Петровичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

97.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Лубінцовій Вікторії Миколаївні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 473 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Лубінцовій Вікторії Миколаївні» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

98.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Мартинюку Анатолію Ілларіоновичу. 



 
 

З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 474 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Мартинюку Анатолію Ілларіоновичу» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

99.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Мартинюк Катерині Порфиріївні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 475 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Мартинюк Катерині Порфиріївні» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

100.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення   земельної ділянки гр. Мельничуку Олексію Дем’яновичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 476 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення   земельної ділянки гр. Мельничуку Олексію Дем’яновичу» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

101.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Павлишену Івану Васильовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 477 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Павлишену Івану Васильовичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 



 
 

102.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Пахнюк Людмилі Миколаївні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 478 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Пахнюк Людмилі Миколаївні» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

103.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  гр. Педосенку Валерію Анатолійовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 479 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр. Педосенку Валерію Анатолійовичу» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

104.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Педосенку Миколі Валерійовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 480 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Педосенку Миколі Валерійовичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

105.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Педосенко Тетяні Валеріївні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 481 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Педосенко Тетяні Валеріївні» прийняти в 

цілому (додається). 



 
 

 

 

106.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Плахотньому Сергію Володимировичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 482 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Плахотньому Сергію Володимировичу» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

107.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Поліщуку Володимиру Петровичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 483 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Поліщуку Володимиру Петровичу» прийняти 

в цілому (додається). 

 

 

108.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Прібезі Олександру Миколайовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 484 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Прібезі Олександру Миколайовичу» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

109.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Середовичу Віктору Олександровичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 485 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Середовичу Віктору Олександровичу» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

110.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Сич Наталії Михайлівні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 486 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Сич Наталії Михайлівні» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

111.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Смирнову Сергію Олександровичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 487 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Смирнову Сергію Олександровичу» прийняти 

в цілому (додається). 

 

 

112.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Смирновій Юлії Олександрівні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 488 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Смирновій Юлії Олександрівні» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

113.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Соболевській Тетяні Миколаївні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 



 
 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 489 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Соболевській Тетяні Миколаївні» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

114.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Степанець Катерині Сергіївні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 490 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Степанець Катерині Сергіївні» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

115.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Туранській Тетяні Миколаївні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 491 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Туранській Тетяні Миколаївні» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

116.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Федулову Руслану Володимировичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 492 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Федулову Руслану Володимировичу» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

117.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Хмельову Василю Васильовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 



 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 493 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Хмельову Василю Васильовичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

118.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Хмельову Василю Васильовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 494 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Хмельову Василю Васильовичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

119.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Хмельовій Людмилі Олексіївні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 495 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Хмельовій Людмилі Олексіївні» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

120.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Холопкіній Світлані Петрівні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 496 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Холопкіній Світлані Петрівні» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

121.СЛУХАЛИ: Про відмову у внесенні змін в рішення 56 сесії 1 скликання Хижинецької 

сільської ради від 03 листопада 2020 року «Про внесення змін в рішення №297 53 сесії 1 

скликання Хижинецької сільської ради про надання дозволу, гр.Крепкій Аделі Денисівні, на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 



 
 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) на території с.Сокиринці, Хижинецької сільської 

ради Сокиринецької ОТГ «в межах населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 497 «Про відмову у внесенні змін в рішення 56 сесії 1 скликання 

Хижинецької сільської ради від 03 листопада 2020 року «Про внесення змін в рішення №297 53 

сесії 1 скликання Хижинецької сільської ради про надання дозволу, гр.Крепкій Аделі Денисівні, на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) на території с.Сокиринці, Хижинецької сільської ради 

Сокиринецької ОТГ «в межах населеного пункту»» прийняти в цілому (додається). 

 

 

 

        Сільський голова                                                         Богдан АВГУСТОВИЧ 


