
 
 

        

  

 

   

УКРАЇНА 

Вінницька область Вінницький район 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ПРОТОКОЛ   № 15 

15 - ої  позачергової сесії 

Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання 

 

01.10.2021 року                                                                 с. Лука-Мелешківська                         
                            

Всього депутатів ради     - 21 депутатів 

Присутніх на сесії            - 15 депутатів (додаток 1) 

Запрошених                      - 4 осіб (додаток 2) 

 

Відкриває пленарне засідання 15 позачергової сесії сільської ради 8 скликання 

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

За результатами реєстрації на пленарне засідання 15 позачергової сесії сільської ради 

8 скликання прибуло 15 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                        - 16 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято.  

 

15 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 обговорення питань та 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 15 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                        - 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 30 хв. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 16 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято.  

ВИРІШИЛИ: Порядок денний та регламент роботи 15 позачергової сесії сільської ради 8 

скликання затвердити в цілому. 

 

 

Порядок денний 15 позачергової сесії 

Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання 
 Про прийняття майна з комунальної власності Вінницької міської територіальної ради 

у комунальну власність Лука-Мелешківської сільської територіальної громади. 
Інформує: сільський голова Августович Б.І. 

 Про відкриття інклюзивної групи в дошкільному підрозділі  Прибузької філії КЗ 

«ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради». 
Інформує: начальник відділу освіти і культури Маціпура Л.П. 

 Про затвердження Положення про преміювання, встановлення доплат, надбавок та 

надання матеріальної  допомоги  працівникам КЗ «ЦКіД Лука-Мелешківської  

сільської ради». 
Інформує: директор КЗ «ЦКІД»  Кушніренко В.А. 

 Про надання дозволу на повернення невикористаної іншої субвенції у 2021 році. 
 Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М. 

 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. 

 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)». 
Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М. 

 Про внесення змін до договору оренди землі №690 від 19.09.2014 року.  
Інформує: начальник юридичного відділу Бондар В.М. 

 Про передачу в оренду земельної ділянки СТ «Хуторянське». 
Інформує: начальник юридичного відділу Бондар В.М 

 Про надання дозволу на розроблення детального плану території для розміщення та 

обслуговування  кладовища  в с.Лука-Мелешківська. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 Про надання дозволу на розроблення детального плану території Семенчуку Петру 

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

 Про затвердження проекту землеустрою Орлік Галини Іванівни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 



 
 

 Про затвердження проекту землеустрою Каніковського Володимира Олександровича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянки Колногозюк Світлани Валеріївни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянки Рафальської Оксани Василівни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 Про затвердження проекту землеустрою Каніковського Сергія Олександровича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 Про затвердження проекту землеустрою Білецької Людмили Василівни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянки Джабієва Богдана Арзовича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянки Мельник Володимира Анатолійовича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянки Синиці Володимира Дмитровича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 Про затвердження проекту землеустрою Вітюк Тетяни Вікторівни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 Про затвердження проекту землеустрою Вітюк Тетяни Вікторівни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 Про затвердження проекту землеустрою Жебелевої Валентини Григорівни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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

 Про затвердження проекту землеустрою Серги Михайла Анатолійовича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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

 Про затвердження проекту землеустрою Холод Надії Михайлівни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 Про затвердження проекту землеустрою Черемської  Вікторії Миколаївни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 Про затвердження проекту землеустрою Дімнич Віталія Вікторовича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 Про затвердження проекту землеустрою Завацького Романа Михайловича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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

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



 
 

 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. Кондратюк Ірини Петрівни. 

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

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

Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 
 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Ільченко Юрія 

Володимировича, Ільченко Анастасії Ігорівни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Карась Тетяни 

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

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) Осатюка Миколи 

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

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Бояльської Інни 

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

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Ткачук Любові 

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

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Медведєва Михайла 

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

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Реутової Катерини 

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

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості Гладченка Вадима 

Васильовича,  Гладченка Дениса Олександровича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 



 
 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості Скрипник Анатолія 

Олександровича, Скрипник Олени Василівни, Скрипник Володимира 

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

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Максимюка Анатолія 

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

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості громадянина Рогожука 

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

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості громадянки Ткачук Марії 

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

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр.Карасюка Миколи 

Павловича на території Лука-Мелешківської сільської ради «в межах населеного 

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

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянки Піскорської 

Світлани Костянтинівни на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами 

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

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр.Мудрик Поліни 

Михайлівни на території Лука-Мелешківської сільської ради «в межах населеного 

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

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр.Подолянчук Галини 

Анатоліївни на території Лука-Мелешківської сільської ради «в межах населеного 

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

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Юрчика Олексія Степановича на території 

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

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

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Чорної Олесі 

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

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Кислухи Людмили 

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

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості Ткачук Галини 

Дмитрівни, Король Петра Івановича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 



 
 

 Про надання дозволу  гр. Корнелюк Віктору Степановичу  на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі в  приватну власність земельної  ділянки для будівництва 

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

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

 Про надання дозволу гр. Нівин Світлані Володимирівні  на виготовлення проекту 

землеустрою    щодо  передачі  в  приватну власність земельної  ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 

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

 Про надання дозволу гр. Солоненко Людмилі Анатоліївні  на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі в  приватну власність земельної  ділянки для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд на території 

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

 Про надання дозволу гр. Ваколюку Сергію Олександровичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі в 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. 

 Про надання дозволу гр. Запетрук Наталії Василівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі в 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. 

 Про надання дозволу гр. Мялківській Жанні Павлівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі в 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. 

 Про надання дозволу  гр. Даценко Вероніці Андріївні  на виготовлення проекту 

землеустрою    щодо  передачі  в  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. 

 Про надання дозволу гр. Дончевській Ользі Павлівні  на виготовлення проекту 

землеустрою щодо  передачі  в  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. 

 Про надання дозволу гр. Заприлюк Вадиму Миколайовичу  на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі в 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. 

 Про надання дозволу  гр. Заріцькому Юрію Федоровичу  на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі  в  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. 

 Про надання дозволу гр. Клебан Олександру Станіславовичу на виготовлення проекту 

землеустрою    щодо  передачі  в  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. 



 
 

 Про надання дозволу гр. Тишківському Дмитру Миколайовичу на виготовлення 

проекту землеустрою    щодо  передачі  в  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. 

 Про надання дозволу гр. Бабенко Оксані Володимирівні  на виготовлення проекту 

землеустрою щодо  передачі  в  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. 
 Про надання дозволу гр. Діденко Ірині Володимирівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі в 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. 

 Про надання дозволу гр. Ваколюк Людмилі Василівні на виготовлення технічної 

документації по встановленню меж земельних ділянок на території Лука-

Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 Про надання дозволу гр. Нечипорук Надії Іванівні на виготовлення технічної 

документації по встановленню меж земельних ділянок на території Лука-

Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 Про відмову ДП «Вінницьке лісове господарство» у наданні дозволу на розроблення 

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

 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки гр. Когуту Дмитру Андрійовичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Антіпенку Тімуру Дорвардовичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Куліцькій Анастасії Миколаївні. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Кухарику Олександру Юрійовичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Мусаєвій Катерині Андріївні. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Слободиській Галині Олександрівні. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Бензелюку Ігорю Семеновичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Загребній Ірині Анатоліївні. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Момоту Василю Васильовичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 



 
 

 Про відмову у надання дозволу на розроблення проекту землеустрою гр. Багрію М.В.. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 Про відмову у надання дозволу на розроблення проекту землеустрою гр. Пастушенку 

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

 Про надання згоди на безоплатну передачу майна з державної в комунальну власність. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 

 

1.СЛУХАЛИ: Про прийняття майна з комунальної власності Вінницької міської 

територіальної ради у комунальну власність Лука-Мелешківської сільської територіальної 

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

рішення 12 сесії 8 скликання Вінницької міської ради ради № 594 від 24.09.2021року «Про 

надання згоди на передачу у комунальну власність Лука-Мелешківської сільської територіальної 

громади транспортного засобу». Повідомив про необхідність прийняття із комунальної власності 

Вінницької міської територіальної громади транспортний засіб, а саме: сміттєвоз-С марки 

КАМАЗ, 2005 року випуску, та передати його в оперативне управління з постановкою на баланс 

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 № 709 «Про прийняття майна з комунальної власності Вінницької міської 

територіальної ради у комунальну власність Лука-Мелешківської сільської територіальної 

громади» прийняти в цілому (додається). 
 

 

2.СЛУХАЛИ: Про відкриття інклюзивної групи в дошкільному підрозділі  Прибузької філії 

КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради». 
З інформацією виступила Маціпура Л.П. – начальник відділу освіти та культури. Довела 

до відома присутніх, що з метою надання якісних освітніх послуг виникла потреба відкрити 

інклюзивну групу в дошкільному підрозділі Прибузької філії КЗ «ЗЗСО - ліцей Лука-

Мелешківської сільської ради». 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    -    

ВИРІШИЛИ: Рішення № 710 «Про відкриття інклюзивної групи в дошкільному підрозділі  

Прибузької філії КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради»» прийняти в цілому 

(додається). 
 

 

3.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про преміювання, встановлення доплат, 

надбавок та надання матеріальної допомоги працівникам КЗ «ЦКіД Лука-Мелешківської  

сільської ради». 

З інформацією виступила Кушніренко В.А. – директор КЗ «Центр культури і дозвілля». 

Ознайомила, що «Положення про преміювання, встановлення доплат, надбавок та надання 

матеріальної допомоги…» вводиться з метою забезпечення стимулюючого впливу преміювання на 

ефективність праці, зміцнення трудової та виконавчої дисципліни і є єдиною підставою для 

преміювання, встановлення доплат, надбавок та надання матеріальної допомоги працівникам КЗ 

«ЦКіД Лука-Мелешківської  сільської ради». Положення визначає джерела, умови, показники і 

порядок преміювання, встановлення доплат, надбавок та надання матеріальної допомоги 

працівникам. 



 
 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 711 «Про затвердження Положення про преміювання, встановлення 

доплат, надбавок та надання матеріальної допомоги працівникам КЗ «ЦКіД Лука-Мелешківської 

сільської ради» прийняти в цілому (додається). 
 

 

4.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на повернення невикористаної іншої субвенції у 2021 

році. 

З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу. Зупинилась на 

інформації щодо повернення іншої субвенції спеціального фонду Вінницькому районному 

бюджету у сумі 450 000 грн., які були невикористані у 2020 році та втратили свої бюджетні 

призначення на підставі листа Вінницької районної державної адміністрації № 01-33/1698 від 

28.09.21р..  
Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 712 «Про надання дозволу на повернення невикористаної іншої 

субвенції у 2021 році» прийняти в цілому (додається). 
 
 

5.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. Зупинилась на 

запропонованих змінах до Додатку до рішення «Закладів загальної середньої освіти». 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 713 «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). 
 
 

6.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)». 

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

присутніх із необхідністю внесення певних та збільшення видатків: на закупівлю  комп'ютерного 

обладнання та меблів для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками 

відповідно до Концепції "Нова українська школа"; на виготовлення ПКД та експертизу по об’єкту: 

«Капітальний ремонт приміщення з влаштуванням туалету в Іванівськії філії КЗ «Заклад загальної 

середньої освіти-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради який розташований вул.Українська, 37 

в с.Іванівка, Вінницького району, Вінницької області»; на медикаменти по безкоштовним 

рецептам; для придбання туристичного інвентарю (фінансування Конкурсу Вінницької обласної 

ради «Комфортні громади»); на оплату послуг екскаватора та інших транспортних послуг та 

придбання сольової суміші на вивіз та захоронення сміттєвих відходів, які скупчуються в місцях 



 
 

стихійних звалищ на території Лука-Мелешківської територіальної громади; на придбання 

обладнання та інвентаря для забезпечення відкриття дошкільного підрозділу в Іванівськії філії КЗ 

«Заклад загальної середньої освіти-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради»; на оплату щорічної 

винагороди до Дня вчителя та щорічної винагороди до Дня вихователя. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16  

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 714 «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)» прийняти в цілому (додається). 
 

 

7.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди землі №690 від 19.09.2014 року. 

З інформацією виступив Бондар В.М. – начальник юридичного відділу. Доповів про 

укладення додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки площею 10,0000 га для ведення 

фермерського господарства та внесення зміни до договору оренди землі №690 від 19.09.2014 року. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 715 «Про внесення змін до договору оренди землі №690 від 19.09.2014 

року» прийняти в цілому (додається). 
 

 

8.СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду земельної ділянки СТ «Хуторянське». 
З інформацією виступив Бондар В.М. – начальник юридичного відділу. Довів до відома 

інформацію про предачу СТ «Хуторянське» в оренду терміном на 7 років, земельну ділянку 

загальною площею 0,20 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, на якому 

розташований об’єкт нерухомого майна магазин, с. Сокиринці, вул. Шевченка, буд.96А 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                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 716 «Про передачу в оренду земельної ділянки СТ «Хуторянське» 

прийняти в цілому (додається). 
 

 

9.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення детального плану території для 

розміщення та обслуговування  кладовища  в с.Лука-Мелешківська. 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва щодо надання дозволу на розроблення детального плану для будівництва 

внутрішньогосподарських об’єктів сільськогосподарського призначення  на земельних ділянках 

площею 0,6100 га на території Лука-Мелешківської сільської ради, (біля вулиці Хутір Лісний 

с.Іванівка). 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 717 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території 

для розміщення та обслуговування кладовища в с.Лука-Мелешківська» прийняти в цілому 

(додається). 
 

 

10.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення детального плану території Семенчуку 

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

будівництва щодо надання дозволу на розроблення детального плану для «Розміщення та 

обслуговування кладовища в с.Лука-Мелешківська» на земельних ділянках площею 9,0 га на 

території Лука-Мелешківської сільської ради, за межами населеного пункту с.Лука-Мелешківська. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 718 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території 

Семенчуку Петру Максимовичу» прийняти в цілому (додається). 
 
 

11.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Орлік Галини Іванівни. 
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 № 719 «Про затвердження проекту землеустрою Орлік Галини Іванівни» 

прийняти в цілому (додається). 

 
12.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Каніковського Володимира 

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 № 720 «Про затвердження проекту землеустрою Каніковського 

Володимира Олександровича» прийняти в цілому (додається). 

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

громадянки Колногозюк Світлани Валеріївни. 
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 № 721 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянки Колногозюк Світлани Валеріївни» прийняти в цілому (додається). 



 
 

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

громадянки Рафальської Оксани 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 № 722 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянки Рафальської Оксани Василівни» прийняти в цілому (додається). 

 
15.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Каніковського Сергія 

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 № 723 «Про затвердження проекту землеустрою Каніковського Сергія 

Олександровича» прийняти в цілому (додається). 

 
16.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Білецької Людмили 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 № 724 «Про затвердження проекту землеустрою Білецької Людмили 

Василівни» прийняти в цілому (додається). 

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

громадянки Джабієва Богдана Арзовича. 
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 № 725 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянки Джабієва Богдана Арзовича» прийняти в цілому (додається). 

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

громадянки Мельник Володимира Анатолійовича. 



 
 

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 № 726 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянки Мельник Володимира Анатолійовича» прийняти в цілому 

(додається). 

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

громадянки Синиці Володимира 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 № 727 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянки Синиці Володимира Дмитровича» прийняти в цілому (додається). 

 
20.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Вітюк Тетяни 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 № 728 «Про затвердження проекту землеустрою Вітюк Тетяни 

Вікторівни» прийняти в цілому (додається). 

 
21.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Вітюк Тетяни 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 № 729 «Про затвердження проекту землеустрою Вітюк Тетяни 

Вікторівни» прийняти в цілому (додається). 

 
22.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Жебелевої Валентини Григорівни. 

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 № 730 «Про затвердження проекту землеустрою Жебелевої Валентини 

Григорівни» прийняти в цілому (додається). 

 
23.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Кушіль 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                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 731 «Про затвердження проекту землеустрою Кушіль Ігоря 

Миколайовича» прийняти в цілому (додається). 

 
24.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Серги Михайла Анатолійовича. 

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 № 732 «Про затвердження проекту землеустрою Серги Михайла 

Анатолійовича» прийняти в цілому (додається). 

 
25.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Бабія 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                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 733 «Про затвердження проекту землеустрою Бабія Віталія 

Олександровича» прийняти в цілому (додається). 

 
26.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Холод Надії 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 № 734 «Про затвердження проекту землеустрою Холод Надії Михайлівни» 

прийняти в цілому (додається). 

 
27.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Черемської  Вікторії 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 № 735 «Про затвердження проекту землеустрою Черемської Вікторії 

Миколаївни» прийняти в цілому (додається). 

 
28.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Дімнич Віталія 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 № 736 «Про затвердження проекту землеустрою Дімнич Віталія 

Вікторовича» прийняти в цілому (додається). 

 
29.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Завацького Романа 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                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 737 «Про затвердження проекту землеустрою Завацького Романа 

Михайловича» прийняти в цілому (додається). 

 
30.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. Іванченка Дмитра 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 № 738 «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. Іванченка Дмитра Івановича» прийняти в цілому 

(додається). 

 



 
 

31.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. Зорука Олександра 

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                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 739 «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. Зорука Олександра Миколайовича» прийняти в 

цілому (додається). 

 
32.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. Кондратюк Ірини 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                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 740 «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. Кондратюк Ірини Петрівни» прийняти в цілому 

(додається). 

 
33.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. Лисенко Оксани 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 № 741 «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. Лисенко Оксани Анатоліївни» прийняти в цілому 

(додається). 

 
34.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. Франьчук Наталії 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 № 742 «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. Франьчук Наталії Вікторівни» прийняти в цілому 

(додається). 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Ільченко Юрія 

Володимировича, Ільченко Анастасії Ігорівни. 
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 № 743 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Ільченко Юрія 

Володимировича, Ільченко Анастасії Ігорівни» прийняти в цілому (додається). 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Карась Тетяни 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 № 744 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Карась Тетяни 

Василівни» прийняти в цілому (додається). 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Осатюка Миколи 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 № 745 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Осатюка Миколи 

Олександровича» прийняти в цілому (додається). 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Ваколюк Майї Григорівни. 
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 № 746 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Григорівни» прийняти в цілому (додається). 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Бояльської Інни 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 № 747 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Бояльської Інни 

Олексіївни» прийняти в цілому (додається). 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Ткачук Любові Тихонівни. 
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 № 748 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Ткачук Любові 

Тихонівни» прийняти в цілому (додається). 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Медведєва 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                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 749 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Медведєва Михайла 

Івановича» прийняти в цілому (додається). 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Реутової Катерини Ігорівни. 
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 № 750 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Ігорівни» прийняти в цілому (додається). 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості Гладченка Вадима 

Васильовича, Гладченка Дениса 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 № 751 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості Гладченка Вадима 

Васильовича, Гладченка Дениса Олександровича» прийняти в цілому (додається). 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості Скрипник Анатолія 

Олександровича, Скрипник Олени Василівни, Скрипник Володимира 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 № 752 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості Скрипник Анатолія 

Олександровича, Скрипник Олени Василівни, Скрипник Володимира Олександровича» прийняти 

в цілому (додається). 



 
 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Максимюка Анатолія 

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 № 753 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Максимюка Анатолія 

Івановича» прийняти в цілому (додається). 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості громадянина Рогожука 

Анатолія Григоровича. 
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 № 754 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості громадянина Рогожука 

Анатолія Григоровича» прийняти в цілому (додається). 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості громадянки Ткачук Марії 

Леонтіївни. 
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 № 755 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості громадянки Ткачук 

Марії Леонтіївни» прийняти в цілому (додається). 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр.Карасюка Миколи 

Павловича 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 № 756 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр.Карасюка Миколи 

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

прийняти в цілому (додається). 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянки Піскорської 

Світлани Костянтинівни 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                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 757 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянки 

Піскорської Світлани Костянтинівни на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами 

населеного пункту» прийняти в цілому (додається). 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр.Мудрик Поліни 

Михайлівни 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 № 758 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр.Мудрик Поліни 

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

прийняти в цілому (додається). 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр.Подолянчук Галини 

Анатоліївни 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 № 759 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр.Подолянчук Галини 

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

прийняти в цілому (додається). 

 



 
 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Юрчика Олексія 

Степановича 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 № 760 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Юрчика Олексія 

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

прийняти в цілому (додається). 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Чорної Олесі Анатоліївни 

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                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 761 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Чорної Олесі 

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

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Кислухи Людмили Ігорівни 

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. 

ВИСТУПИЛИ: 

Кислуха Л.І. – депутат від виборчого округу № 6. Наголосила про наявність у неї 

конфлікту інтересів і повідомила, що не прийматиме участь в обговоренні та голосуванні при 

прийнятті рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 1 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 762 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Кислухи Людмили 

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

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості Ткачук Галини Дмитрівни, 

Король Петра 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 № 763 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Дмитрівни, Король Петра Івановича» прийняти в цілому (додається). 

 
56.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Корнелюк Віктору Степановичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого 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                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 764 «Про надання дозволу гр. Корнелюк Віктору Степановичу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 
57.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Нівин Світлані Володимирівні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого 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                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 765 «Про надання дозволу гр. Нівин Світлані Володимирівні на 

виготовлення проекту землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 
58.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Солоненко Людмилі Анатоліївні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд на 

території Лука-Мелешківської сільської ради. 
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 № 766 «Про надання дозволу гр. Солоненко Людмилі Анатоліївні на 

виготовлення проекту землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для 

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

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

 
59.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ваколюку Сергію Олександровичу 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                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 767 «Про надання дозволу гр. Ваколюку Сергію Олександровичу 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). 

 
60.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Запетрук Наталії Василівні 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                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 768 «Про надання дозволу гр. Запетрук Наталії Василівні 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). 

 
61.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Мялківській Жанні Павлівні 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                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 769 «Про надання дозволу гр. Мялківській Жанні Павлівні 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). 

 
62.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  гр. Даценко Вероніці Андріївні 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                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 770 «Про надання дозволу гр. Даценко Вероніці Андріївні 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). 

 
63.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Дончевській Ользі Павлівні 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                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 771 «Про надання дозволу гр. Дончевській Ользі Павлівні 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). 

 
64.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Заприлюк Вадиму Миколайовичу 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                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 772 «Про надання дозволу гр. Заприлюк Вадиму Миколайовичу 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). 

 
65.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Заріцькому Юрію Федоровичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо передачі в риватну 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                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 773 «Про надання дозволугр. Заріцькому Юрію Федоровичу 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). 

 
66.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Клебан Олександру Станіславовичу 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                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 774 «Про надання дозволу гр. Клебан Олександру Станіславовичу 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). 

 
67.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Тишківському Дмитру Миколайовичу 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                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 775 «Про надання дозволу гр. Тишківському Дмитру Миколайовичу 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). 

 
68.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Бабенко Оксані Володимирівні 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                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 776 «Про надання дозволу гр. Бабенко Оксані Володимирівні 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). 

 



 
 

69.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Діденко Ірині Володимирівні 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                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 777 «Про надання дозволу гр. Діденко Ірині Володимирівні 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). 

 
70.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ваколюк Людмилі Василівні на виготовлення 

технічної документації по встановленню меж земельних ділянок 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 № 778 «Про надання дозволу гр. Ваколюк Людмилі Василівні на 

виготовлення технічної документації по встановленню меж земельних ділянок на території Лука-

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

 
71.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Нечипорук Надії Іванівні на виготовлення технічної 

документації по встановленню меж земельних ділянок 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 № 779 «Про надання дозволу гр. Нечипорук Надії Іванівні на виготовлення 

технічної документації по встановленню меж земельних ділянок на території Лука-Мелешківської 

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

 
72.СЛУХАЛИ: Про відмову ДП «Вінницьке лісове господарство» у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою. 
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 № 780 «Про відмову ДП «Вінницьке лісове господарство» у наданні 

дозволу на розроблення проекту землеустрою» прийняти в цілому (додається). 

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

відведення земельної ділянки гр. Когуту Дмитру Андрійовичу. 
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 № 781 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Когуту Дмитру Андрійовичу» прийняти в 

цілому (додається). 

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

відведення земельної ділянки гр. Антіпенку Тімуру Дорвардовичу. 
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 № 782 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Антіпенку Тімуру Дорвардовичу» прийняти в 

цілому (додається). 

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

відведення земельної ділянки гр. Куліцькій Анастасії 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 № 783 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Куліцькій Анастасії Миколаївні» прийняти в 

цілому (додається). 

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

відведення земельної ділянки гр. Кухарику Олександру 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 № 784 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Кухарику Олександру Юрійовичу» прийняти 

в цілому (додається). 

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

відведення земельної ділянки гр. Мусаєвій Катерині Андріївні. 
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 № 785 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Мусаєвій Катерині Андріївні» прийняти в 

цілому (додається). 

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

відведення земельної ділянки гр. Слободиській Галині 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 № 786 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Слободиській Галині Олександрівні» 

прийняти в цілому (додається). 

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

відведення земельної ділянки гр. Бензелюку Ігорю Семеновичу. 
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 № 787 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бензелюку Ігорю Семеновичу» прийняти в 

цілому (додається). 

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

відведення земельної ділянки гр. Загребній Ірині 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 № 788 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Загребній Ірині Анатоліївні» прийняти в 

цілому (додається). 

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

відведення земельної ділянки гр. Кермашу 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 № 789 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Кермашу Сергію Володимировичу» прийняти 

в цілому (додається). 

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

відведення земельної ділянки гр. Момоту 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 № 790 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Момоту Василю Васильовичу» прийняти в 

цілому (додається). 

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

Багрію М.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                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 791 «Про відмову у надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою гр. Багрію М.В.» прийняти в цілому (додається). 

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

Пастушенку А.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                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 792 «Про відмову у надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою гр. Пастушенку А.І.» прийняти в цілому (додається). 

 
85.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатну передачу майна з державної в комунальну 

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

будівництва щодо надання згоди на безоплатну передачу об’єкту незавершеного будівництва 

школи на 834 уч. місць, що розташований по вул. Забуснянській, б/н у с. Лука-Мелешківська з 

державної в комунальну власність Лука-Мелешківської сільської ради. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 793 «Про надання згоди на безоплатну передачу майна з державної в 

комунальну власність» прийняти в цілому (додається). 

 
СЛУХАЛИ: Про роботу гуртків в ЗЗСО на території Лука-Мелешківської територіальної 

громади. 
Виступила Маціпура Л.П. – начальник відділу освіти у культури з проханням дозволити 

роботу гуртків в закладах ЗСО Лука-Мелешківської сільської ради в 2021-2022 навчальному році. 

ВИРІШИЛИ: З метою охоплення та залучення дітей шкільного віку до гурткової роботи, 

дозволити в закладах загальної середньої освіти Лука-Мелешківської сільської ради роботу 

гуртків в 2021-2022 навчальному році. 

 

 

 

        Сільський голова                                                         Богдан АВГУСТОВИЧ 


