
 
 

        

  

 

   

УКРАЇНА 

Вінницька область Вінницький район 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ПРОТОКОЛ   № 12 

12 - ої  позачергової сесії 

Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання 

 

30.07.2021 року                                                                 с. Лука-Мелешківська                         
                            

Всього депутатів ради     - 21 депутатів 

Присутніх на сесії            - 11  депутатів  (додаток 1) 

Запрошених                      - 2 особи (додаток 2) 

 

Відкриває пленарне засідання 12 позачергової сесії сільської ради 8 скликання 

голова Лука-Мелешківської  сільської ради Августович Б.І.. 

За результатами реєстрації на пленарне засідання 12 позачергової сесії сільської ради 

8 скликання прибуло 11 депутатів з 21 депутата 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                        - 12 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято.  

 

12 позачергову 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 12 позачергової 

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                        - 12 

                               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                        - 12 

                               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                        - 12 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято.  

ВИРІШИЛИ: Порядок денний та регламент роботи 12 позачергової сесії сільської ради 8 

скликання затвердити в цілому. 

 

 

Порядок денний 12 позачергової сесії 

Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання 
 

1. Про затвердження Положення про умови та порядок надання платних соціальних 

послуг, затвердження розрахунку та тарифів на платні соціальні послуги КУ «Центр 

надання соціальних послуг» Лука-Мелешківської сільської ради на 2021 рік.   
Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М.. 

2. Про створення сектору земельних відносин.  
Інформує: начальник юридичного відділу Бондар В.М.. 

3. Про внесення змін в рішення сільської ради від 16.07.2021р № 500 «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.. 

4. Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання  від 24.12.2020 року за 

№ 88 «Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік 

(02530000000)(код бюджету)».   
Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М.. 

5. Про прийняття земельної ділянки не сільськогосподарського призначення в комунальну 

власність Лука-Мелешківської сільської ради. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

6. Про прийняття земельної ділянки не сільськогосподарського призначення в комунальну 

власність Лука-Мелешківської сільської ради. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

7. Про прийняття земельної ділянки не сільськогосподарського призначення в комунальну 

власність Лука-Мелешківської сільської ради. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

8. Про поновлення договору оренди землі. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

9. Про передачу в оренду земельної ділянки ФГ «Хлібодар-АП». 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

10. Про затвердження детального плану території земельної ділянки. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

11. Про передачу в оренду невитребуваних земельних часток (паїв). 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 



 
 

12. Про надання дозволу  гр. Осадчуку Павлу Івановичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо  передачі  в  приватну власність земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Лука-

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

13. Про надання дозволу гр. Ткачуку Сергію Геннадійовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Лука-

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

14. Про надання дозволу гр. Ткачук Любові Тихонівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі   приватну власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства на території Лука-Мелешківської сільської ради. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

15. Про надання дозволу гр. Бузіну Василю Віталійовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства на території Лука-Мелешківської сільської ради, за 

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

16. Про затвердження проекту землеустрою Шевчука Олександра Ігоровича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

17. Про затвердження проекту землеустрою Бородія Олега Олександровича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

18. Про затвердження проекту землеустрою Вишинської Любові Василівни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

19. Про затвердження проекту землеустрою Гончарук Анастасії Петрівни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

20. Про затвердження проекту землеустрою Кожушного Андрія Миколайовича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

21. Про затвердження проекту землеустрою Косого Владислава Віталійовича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

22. Про затвердження проекту землеустрою Кудрявцева Ігоря Миколайовича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

23. Про затвердження проекту землеустрою Липовецької Олени Миколаївни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

24. Про затвердження проекту землеустрою Столяр Леоніда Дмитровича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

25. Про затвердження проекту землеустрою Голованенка Віталія Олександровича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

26. Про затвердження проекту землеустрою Захарчук Валентини Володимирівни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

27. Про затвердження проекту землеустрою Коваль Надії Миколаївни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

28. Про затвердження проекту землеустрою Крохмальова Мстислава Михайловича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

29. Про затвердження проекту землеустрою Смелянської Тетяни Альбертівни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

30. Про затвердження проекту землеустрою Козлова Ярослава Олександровича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

31. Про затвердження проекту землеустрою Малкова Олександра Вікторовича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

32. Про затвердження проекту землеустрою Холя Дмитра Миколайовича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

33. Про затвердження проекту землеустрою Болтак Сергія Леонідовича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 



 
 

34. Про затвердження проекту землеустрою Зеленько Катерини Василівни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

35. Про затвердження проекту землеустрою Коломійця Олександра Петровича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

36. Про затвердження проекту землеустрою Павельчук Анни Олександрівни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

37. Про затвердження проекту землеустрою Підлісняк Галини Дмитрівни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

38. Про затвердження проекту землеустрою Поляруш Галини Матвіївни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

39. Про затвердження проекту землеустрою Поляруш Ірини Олександрівни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

40. Про затвердження проекту землеустрою Поляруш Миколи Івановича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

41. Про затвердження проекту землеустрою Поляруш Михайла Івановича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної  

ділянки з “для ведення особистого селянського господарства”, на “ для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  

(присадибна ділянка)” землі житлової та громадської забудови  на території Лука-

Мелешківської сільської ради,  яка перебуває у власності гр. Владімирова Миколи 

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

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної  

ділянки з “для ведення особистого селянського господарства”, на “ для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд (присадибна 

ділянка)” землі житлової та громадської забудови на території Лука-Мелешківської 

сільської ради, яка перебуває у власності гр. Кудрявцева Ігоря Миколайовича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

44. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної  

ділянки з “для ведення особистого селянського господарства”, на “ для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)” землі житлової та громадської забудови  на території Лука-Мелешківської 

сільської ради,  яка перебуває у власності   гр. Гончарук Анастасії Петрівни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

45. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної  

ділянки з “для ведення особистого селянського господарства”, на “ для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка)” землі житлової та громадської забудови  на території Лука-

Мелешківської сільської ради,  яка перебуває у власності гр. Кривешко Марини Сергіївни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель 

запасу сільськогосподарського призначення для потреб територіальної громади 

(створення громадських пасовищ) на території Лука-Мелешківської сільської ради, за 

межами населеного пункту" 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

47. Про внесення змін до рішення 56 сесії 1 скликання Хижинецької сільської ради 

Сокиринецької об’єднаної територіальної громади  сільської ради «Про внесення змін в 

п.1 рішення 297 53 сесії 1 скликання Хижинецької сільської ради від 06 серпня 2020 року 

«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»  від 03 листопада 2020 року. 
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) Бузін  Галини Юхимівни. 
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) Бузіна Михайла Івановича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

50. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу в оренду ТОВ 

«ВАЛЕРІЯ 2». 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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

земельної ділянки гр. Бабію Петру Сергійовичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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

земельної ділянки гр. Войцехівській О.О. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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

земельної ділянки гр. Войцехівського В.В. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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

земельної ділянки гр. Касіянчук С.П. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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

земельної ділянки гр. Касіянчук О.П. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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

земельної ділянки гр. Касіянчук П.В. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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

земельної ділянки гр. Пілецькій Л.П. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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

земельної ділянки гр. Пілецькому С.О. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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

земельної ділянки гр. Покляцької Г.П. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

60. Про відмову у надання дозволу на розроблення проекту землеустрою гр. Куліцькій А. М. 

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

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

земельної ділянки гр. Головному Андрію Миколайовичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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

земельної ділянки гр. Каменярському Олегу Вікторовичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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

земельної ділянки гр. Каменярському Андрію Вікторовичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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

земельної ділянки гр. Когут Д.А. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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

земельної ділянки гр. Мисак В.А. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 



 
 

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

земельної ділянки гр. Негиталюка В.І. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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

земельної ділянки гр. Сашко Людмилі Валеріївні. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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

земельної ділянки гр. Складаному Петру Павловичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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

земельної ділянки гр. Сполітаку Сергію Миколайовичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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

земельної ділянки гр. Хондошко В.А. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

71. Про відмову на затвердженні проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки гр. Пацаловського О. Л. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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

земельної ділянки гр. Дерев’янко Роману Анатолійовичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

73. Про затвердження проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція 

частини будівлі стаціонару під амбулаторією загальної практики сімейної медицини Лука-

Мелешківського центру ПМСД по вул. Тиврівське шосе, 18, с. Лука-Мелешківська, 

Вінницький район, Вінницька область (коригування)». 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 

 
1.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про умови та порядок надання платних 

соціальних послуг, затвердження розрахунку та тарифів на платні соціальні послуги КУ 

«Центр надання соціальних послуг» Лука-Мелешківської сільської ради на 2021 рік. 
З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу. Довела до відома 

депутатів проєкт рішення та інформацію про необхідність врегулювання питання надання платних 

соціальних послуг жителям Лука-Мелешківської територіальної громади КУ «Центр надання 

соціальних послуг» Лука-Мелешківської сільської ради». 

ВИСТУПИЛИ: 

Скрипнюк В.І. – сільський депутат від виборчого округу №1 – поцікавився чи можливе 

подальше коригування до тарифів на послуги. 

Августович Б.І. – сільський голова.  

Вніс пропозицію запропонований проект рішення прийняти за основу та в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 571 «Про затвердження Положення про умови та порядок надання 

платних соціальних послуг, затвердження розрахунку та тарифів на платні соціальні послуги КУ 

«Центр надання соціальних послуг» Лука-Мелешківської сільської ради на 2021 рік» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

2.СЛУХАЛИ: Про створення сектору земельних відносин. 
З інформацією виступив Бондар В.М. – начальник юридичного відділу. Доповів, що 

враховуючи доручення, з метою вдосконалення роботи виконавчого комітету юридичним відділом 

вивчено питання створення сектору земельних відносин та розроблено Положення, згідно якого 

одним із основних завдань та функцій Сектору є забезпечення реалізації повноважень Лука-



 
 

Мелешківської сільської ради у галузі земельних відносин відповідно до Земельного Кодексу 

України та чинного законодавства. 

ВИСТУПИЛИ: 

Скрипнюк В.І. – сільський депутат від виборчого округу №1. 

Відмітив, що якщо фінансово це не тягне додаткових витрат, то заперечень немає. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 572 «Про створення сектору земельних відносин» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

3.СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення сільської ради від 16.07.2021р № 500 «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. Довела 

інформацію, що в зв’язку із створенням сектору земельних відносин вносяться наступні зміни: 2 

одиниці виводяться із відділу управління майном та будівництва та вводяться до апарту сільської 

ради. Фінансового навантаження на бюджет проведені зміни не потягнуть. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 573 «Про внесення змін в рішення сільської ради від 16.07.2021р № 500 

«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). 

 

 

4.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання  від 24.12.2020 

року за № 88 «Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 

рік (02530000000)(код бюджету)». 

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

інформацію про необхідність збільшити доходи загального фонду та видаткову частину 

загального фонду  Відділу соціального захисту населення  та охорони здоров’я по КЕКД 41035600 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих 

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

статі» та здійснити перерозподіл призначень наступним головним розпорядникам бюджетних 

коштів сільської ради у зв’язку з виробничою необхідністю по загальному та спеціальному 

фондах. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 574 «Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання  

від 24.12.2020 року за № 88 «Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади 

на 2021 рік (02530000000)(код бюджету)» прийняти в цілому (додається). 

 

 



 
 

5.СЛУХАЛИ: Про прийняття земельної ділянки не сільськогосподарського призначення в 

комунальну власність Лука-Мелешківської сільської ради. 

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

будівництва про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, 

очищення та розподілення води) та прийняття в комунальну власність Лука-Мелешківської 

сільської ради земельну ділянку, площею  0.15 га, що розташована в с.Пилява, вулиця Гоголя. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 575 «Про прийняття земельної ділянки не сільськогосподарського 

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

(додається). 

 

 

 

6.СЛУХАЛИ: Про прийняття земельної ділянки не сільськогосподарського призначення в 

комунальну власність Лука-Мелешківської сільської ради. 

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

будівництва про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, 

очищення та розподілення води) та прийнятття в комунальну власність Лука-Мелешківської 

сільської ради земельну ділянку площею  0.15 га, що розташована в с.Пилява, вул. Можайського.  

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 576 «Про прийняття земельної ділянки не сільськогосподарського 

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

(додається). 

 

 

 

7.СЛУХАЛИ: Про прийняття земельної ділянки не сільськогосподарського призначення в 

комунальну власність Лука-Мелешківської сільської ради. 

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

будівництва про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж в натурі (на місцевості) та прийняття в комунальну власність Лука-

Мелешківської сільської ради земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі площею  0.11 га, що розташована в с. Яришівка, вулиця Центральна, 180, Б. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 577 «Про прийняття земельної ділянки не сільськогосподарського 

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

(додається). 

 

 



 
 

8.СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди землі. 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва про поновлення договіру оренди земельної ділянки №270 від 20.05.2014 року з 

Прокопняком Олександром Івановичем, площею 10,5712 га (кадастровий номер 

0520686300:01:004:0168) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована на території Лука-Мелешківської сільської ради та встановлення за згодою сторін 

орендної плати 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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 578 «Про поновлення договору оренди землі» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

9.СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду земельної ділянки ФГ «Хлібодар-АП». 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва про передачу ФГ «Хлібодар-АП», ЄДРПОУ 3546306, в оренду строком на 7 років до 

01.08.2028, земельну ділянку кадастровий номер 0520682000:01:004:0120, загальною площею 

0,2040 га, для іншого сільськогосподарського призначення, на яких розташовані склади для  

зберігання сільськогосподарської продукції, яка знаходиться за адресою, Вінницька обл., 

Вінницький р-н, с.Іванівка, вул.Шевченка, буд.1 та встановлення орендної плати на рівні 12 % від 

нормативної грошової оцінки. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 579 «Про передачу в оренду земельної ділянки ФГ «Хлібодар-АП» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

10.СЛУХАЛИ: Про затвердження детального плану території земельної ділянки. 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва про затвердження детального плану території земельної ділянки площею 1,9900 га, 

ФОП Ковінько Сергія Геннадійовича для будівництва виробничо-складського комплексу на 

території Лука-Мелешківської Вінницького району Вінницької області (Лука-Мелешківська ТГ) 

сільської ради, за межами населеного пункту. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 580 «Про затвердження детального плану території земельної ділянки» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

11.СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду невитребуваних земельних часток (паїв). 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва про передачу в оренду строком на 3 роки 5 місяців до 01.01.2025, невитребувані 

земельні частки (паї) у кількості 13 штук загальною площею 27,6808 га, для ведення 

сільськогосподарського товарного виробництва, які знаходиться на території Лука-Мелешківської 

територіальної громади (с. Тютьки) Вінницького району Вінницької області та встановлення 



 
 

орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь по 

Вінницькій області. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 581 «Про передачу в оренду невитребуваних земельних часток (паїв)» 

прийняти в цілому (додається). 

 
 

12.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Осадчуку Павлу Івановичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо  передачі  в  приватну власність земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території 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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 582 «Про надання дозволу  гр. Осадчуку Павлу Івановичу  на 

виготовлення проекту землеустрою щодо  передачі  в  приватну власність земельної  ділянки для 

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

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

 
 

13.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ткачуку Сергію Геннадійовичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної  ділянки для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території 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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 583 «Про надання дозволу  гр. Ткачуку Сергію Геннадійовичу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо  передачі  в  приватну власність земельної  ділянки для 

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

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

 
 

14.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ткачук Любові Тихонівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо  передачі в приватну власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства на території 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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 584 «Про надання дозволу гр. Ткачук Любові Тихонівні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства на території Лука-Мелешківської сільської ради» прийняти в 

цілому (додається). 

 
 

15.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Бузіну Василю Віталійовичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо  передачі  в приватну власність земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства на території Лука-Мелешківської сільської ради, за 

межами 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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 585 «Про надання дозволу  гр. Бузіну Василю Віталійовичу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо  передачі в приватну власність земельної  ділянки для 

ведення особистого селянського господарства на території Лука-Мелешківської сільської ради, за 

межами населеного пункту» прийняти в цілому (додається). 

 
 

16.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Шевчука Олександра Ігоровича. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 586 «Про затвердження проекту землеустрою Шевчука Олександра 

Ігоровича» прийняти в цілому (додається). 

 
 

17.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Бородія Олега 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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 587 «Про затвердження проекту землеустрою Бородія Олега 

Олександровича» прийняти в цілому (додається). 

 
 

18.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Вишинської Любові 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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 588 «Про затвердження проекту землеустрою Вишинської Любові 

Василівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

 

19.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Гончарук Анастасії Петрівни. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 589 «Про затвердження проекту землеустрою Гончарук Анастасії 

Петрівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

 

20.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Кожушного Андрія Миколайовича. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 590 «Про затвердження проекту землеустрою Кожушного Андрія 

Миколайовича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

 

21.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Косого Владислава Віталійовича. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 591 «Про затвердження проекту землеустрою Косого Владислава 

Віталійовича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

22.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Кудрявцева Ігоря Миколайовича. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 592 «Про затвердження проекту землеустрою Кудрявцева Ігоря 

Миколайовича» прийняти в цілому (додається). 

 



 
 

 

23.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Липовецької Олени 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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 593 «Про затвердження проекту землеустрою Липовецької Олени 

Миколаївни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

24.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Столяр Леоніда 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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 594 «Про затвердження проекту землеустрою Столяр Леоніда 

Дмитровича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

25.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Голованенка Віталія 

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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 595 «Про затвердження проекту землеустрою  Голованенка Віталія 

Олександровича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

26.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Захарчук Валентини 

Володимирівни. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 596 «Про затвердження проекту землеустрою Захарчук Валентини 

Володимирівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

27.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Коваль 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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 597 «Про затвердження проекту землеустрою Коваль Надії 

Миколаївни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

28.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Крохмальова Мстислава 

Михайловича. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 598 «Про затвердження проекту землеустрою Крохмальова Мстислава 

Михайловича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

29.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Смелянської Тетяни Альбертівни. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 599 «Про затвердження проекту землеустрою Смелянської Тетяни 

Альбертівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

30.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Козлова Ярослава 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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 600 «Про затвердження проекту землеустрою Козлова Ярослава 

Олександровича» прийняти в цілому (додається).  

 

 

31.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Малкова Олександра 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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 



 
 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 601 «Про затвердження проекту землеустрою Малкова Олександра 

Вікторовича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

32.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Холя Дмитра Миколайовича. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 602 «Про затвердження проекту землеустрою Холя Дмитра 

Миколайовича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

 

33.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Болтак Сергія 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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 603 «Про затвердження проекту землеустрою Болтак Сергія 

Леонідовича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

 

34.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Зеленько Катерини 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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 604 «Про затвердження проекту землеустрою Зеленько Катерини 

Василівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

 

35.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Коломійця Олександра Петровича. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 605 «Про затвердження проекту землеустрою Коломійця Олександра 

Петровича» прийняти в цілому (додається). 



 
 

 

 

36.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Павельчук Анни 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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 606 «Про затвердження проекту землеустрою Павельчук Анни 

Олександрівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

37.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Підлісняк Галини 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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 607 «Про затвердження проекту землеустрою Підлісняк Галини 

Дмитрівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

38.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Поляруш Галини Матвіївни. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 608 «Про затвердження проекту землеустрою Поляруш Галини 

Матвіївни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

39.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Поляруш Ірини 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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 609 «Про затвердження проекту землеустрою Поляруш Ірини 

Олександрівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

40.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Поляруш Миколи 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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 610 «Про затвердження проекту землеустрою Поляруш Миколи 

Івановича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

41.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Поляруш Миколи 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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 611 «Про затвердження проекту землеустрою Поляруш Миколи 

Івановича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

42.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки з “для ведення особистого селянського господарства”, на “для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд (присадибна ділянка)” землі житлової та громадської забудови  на території Лука-

Мелешківської сільської ради, яка перебуває у власності гр. Владімирова Миколи 

Миколайовича. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 612 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної  ділянки з “для ведення особистого селянського господарства”, на “для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  

(присадибна ділянка)” землі житлової та громадської забудови  на території Лука-Мелешківської 

сільської ради, яка перебуває у власності гр. Владімирова Миколи Миколайовича» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

43.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної  ділянки з “для ведення особистого селянського господарства”, на “для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд (присадибна ділянка)” землі житлової та громадської забудови  на території Лука-

Мелешківської сільської ради, яка перебуває у власності гр. Кудрявцева Ігоря 

Миколайовича. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 



 
 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 613 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної  ділянки з “для ведення особистого селянського господарства”, на “для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  

(присадибна ділянка)” землі житлової та громадської забудови  на території Лука-Мелешківської 

сільської ради, яка перебуває у власності гр. Кудрявцева Ігоря Миколайовича» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

44.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної  ділянки з “для ведення особистого селянського господарства”, на “для 

будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та 

споруд (присадибна ділянка)” землі житлової та громадської забудови на території Лука-

Мелешківської сільської ради, яка перебуває у власності гр. Гончарук Анастасії Петрівни. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 614 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної  ділянки з “для ведення особистого селянського господарства”, на “для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  

(присадибна ділянка)” землі житлової та громадської забудови на території Лука-Мелешківської 

сільської ради, яка перебуває у власності   гр. Гончарук Анастасії Петрівни» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

45.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки з “для ведення особистого селянського господарства”, на “для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд (присадибна ділянка)” землі житлової та громадської забудови на території Лука-

Мелешківської сільської ради, яка перебуває у власності гр. Кривешко Марини 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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 615 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки з “для ведення особистого селянського господарства”, на “для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  

(присадибна ділянка)” землі житлової та громадської забудови на території Лука-Мелешківської 

сільської ради, яка перебуває у власності гр. Кривешко Марини Сергіївни» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

46.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

із земель запасу сільськогосподарського призначення для потреб територіальної громади 

(створення громадських пасовищ) на території Лука-Мелешківської сільської ради, за 

межами населеного пункту. 
З інформацією по проекту землеустрою виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 



 
 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 616 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок із земель запасу сільськогосподарського призначення для потреб 

територіальної громади (створення громадських пасовищ) на території Лука-Мелешківської 

сільської ради, за межами населеного пункту» прийняти в цілому (додається). 

 

 

47.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 56 сесії 1 скликання Хижинецької сільської 

ради Сокиринецької об’єднаної територіальної громади  сільської ради «Про внесення змін в 

п.1 рішення 297 53 сесії 1 скликання Хижинецької сільської ради від 06 серпня 2020 року 

«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»  від 03 листопада 2020 року. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 617 «Про внесення змін до рішення 56 сесії 1 скликання Хижинецької 

сільської ради Сокиринецької об’єднаної територіальної громади  сільської ради «Про внесення 

змін в п.1 рішення 297 53 сесії 1 скликання Хижинецької сільської ради від 06 серпня 2020 року 

«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»  від 03 листопада 2020 року» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бузін  Галини Юхимівни. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 618 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бузін  Галини 

Юхимівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бузіна Михайла 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                         - 12 



 
 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 619 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бузіна Михайла 

Івановича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу в оренду ТОВ 

«ВАЛЕРІЯ 2». 
З інформацією по клопотанню ТОВ «ВАЛЕРІЯ 2» виступив Проценко Д.Л. – начальник 

відділу управління майном та будівництва.  

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 620 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

оренду ТОВ «ВАЛЕРІЯ 2» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Бабію Петру 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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 621 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бабію Петру Сергійовичу» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Войцехівській О.О. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 622 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Войцехівській О.О.» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Войцехівського В.В.. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 623 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Войцехівського В.В.» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Касіянчук С.П.. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 624 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Касіянчук С.П.» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Касіянчук О.П.. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 625 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Касіянчук О.П.» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Касіянчук П.В.. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 626 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Касіянчук П.В.» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Пілецькій Л.П.. 



 
 

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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 627 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Пілецькій Л.П.» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Пілецькому С.О.. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 628 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Пілецькому С.О.» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Покляцької Г.П.. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 629 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Покляцької Г.П.» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

60.СЛУХАЛИ: Про відмову у надання дозволу на розроблення проекту землеустрою гр. 

Куліцькій А. М.. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 630 «Про відмову у надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою гр. Куліцькій А. М.» прийняти в цілому (додається). 

 

 



 
 

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

відведення земельної ділянки гр. Головному Андрію 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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 631 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Головному Андрію Миколайовичу» прийняти 

в цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Каменярському Олегу 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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 632 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Каменярському Олегу Вікторовичу» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Каменярському Андрію 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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 633 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Каменярському Андрію Вікторовичу» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Когут Д.А.. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 634 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Когут Д.А.» прийняти в цілому (додається). 

 



 
 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Мисак В.А.. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 635 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Мисак В.А.» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Негиталюка В.І.. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 636 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Негиталюка В.І.» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Сашко Людмилі 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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 637 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Сашко Людмилі Валеріївні» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Складаному Петру Павловичу. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 638 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Складаному Петру Павловичу» прийняти в 

цілому (додається). 



 
 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Сполітаку Сергію 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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 639 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Сполітаку Сергію Миколайовичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Хондошко В.А.. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 640 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Хондошко В.А.» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

71.СЛУХАЛИ: Про відмову на затвердженні проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки гр. Пацаловського О. Л. 
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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 641 «Про відмову на затвердженні проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки гр. Пацаловського О. Л.» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Дерев’янко Роману 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                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 642 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Дерев’янко Роману Анатолійовичу» прийняти 

в цілому (додається). 

 

 

73.СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації по об’єкту 

«Реконструкція частини будівлі стаціонару під амбулаторією загальної практики сімейної 

медицини Лука-Мелешківського центру ПМСД по вул. Тиврівське шосе, 18, с. Лука-

Мелешківська, Вінницький район, Вінницька область (коригування2)». 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 643 «Про затвердження проектно-кошторисної документації по об’єкту 

«Реконструкція частини будівлі стаціонару під амбулаторією загальної практики сімейної 

медицини Лука-Мелешківського центру ПМСД по вул. Тиврівське шосе, 18, с. Лука-

Мелешківська, Вінницький район, Вінницька область (коригування2)» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

 

 

        Сільський голова                                                         Богдан АВГУСТОВИЧ 


