
 
 

        

  

 

   

УКРАЇНА 

Вінницька область Вінницький район 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ПРОТОКОЛ   № 11 

11 - ої  сесії 

Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання 

 

16.07.2021 року                                                                 с. Лука-Мелешківська                         
                            

Всього депутатів ради     - 22 депутатів 

Присутніх на сесії            - 14  депутатів  (додаток 1) 

Запрошених                      - 6 особи (додаток 2) 

 

Відкриває пленарне засідання 11 сесії сільської ради 8 скликання голова Лука-

Мелешківської  сільської ради Августович Б.І.. 

За результатами реєстрації на пленарне засідання 11 сесії сільської ради 8 скликання 

прибуло 14 депутатів з 22 депутатів загального складу ради. 

Відповідно до частини 12 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” сесія повноважна розпочати роботу. Надійшла пропозиція розпочати роботу 

сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 15 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято.  

 

11 сесію Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання оголошую відкритою. 

Звучить Гімн України. 

 

Сільський голова Августович Б.І. звернув увагу депутатів на необхідність 

дотримання під час голосування вимог Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 

35), Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 59і) щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

 

 

СЛУХАЛИ: Обговорення порядку денного та регламенту роботи 11 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                        - 15 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято. 



 
 

Августович Б.І., сільський голова, довів до відома про присутність на засіданні 

сесії представників ПРАТ «Будматеріали», які просять включити до порядку денного 

розгляд їх звернення. Вніс пропозицію прийняти проект порядку денного з доповненням. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 15 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято.  

Августович Б.І., сільський голова, вніс пропозицію по регламенту роботи сесії. По 

всіх питання виступи -  до  1 хв., сесію провести в межах 40 хв. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 15 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято.  

ВИРІШИЛИ: Порядок денний та регламент роботи 11 сесії сільської ради 8 скликання 

затвердити в цілому. 

 

 

Порядок денний 11 сесії 

Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання 
 

1. Про дострокове припинення повноважень депутата сільської ради Пугач Н.В..   

Інформує: сільський голова Августович Б.І. 

2. Про встановлення розміру оплати за навчання в КЗ «Лука-Мелешківська ДШМ» на 

2021-2022 навчальний рік.  
Інформує: начальник відділуосвіти та культури Маціпура Л.П. 

3. 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 відділуосвіти та культури Маціпура Л.П. 

4. Про бюджетний регламент Лука-Мелешківської сільської ради.  
Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М.. 

5. Про затвердження звіту про виконання Лука-Мелешківської сільського бюджету за 

перше півріччя 2021 року.   
Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М.. 

6. Про прийняття майна зі спільної комунальної власності територіальних громад сіл, 

селищ Вінницького району у комунальну власність Лука-Мелешківської територіальної 

громади.   
Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М.. 

7. Про прийняття майна зі комунальної власності Ладижинської міської ради Вінницької 

області у комунальну власність Лука-Мелешківської територіальної громади.   
Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М.. 

8. Про затвердження Положення про порядок списання, відчуження, безоплатної передачі 

майна, яке належить до комунальної власності Лука-Мелешківської сільської  

територіальної громади.  
Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М.. 

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

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

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

10. Про затвердження Переліку першого типу об’єктів оренди комунальної власності. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 



 
 

11. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою  щодо  

поділу    земельної  ділянки  комунальної власності. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Лю 

12. Про затвердження проекту землеустрою Сидорука Євгенія Петровича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

13. 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. Гримашевич Світлани  

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

14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Вальченко Олени 

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

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Маркова Віктора 

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

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Паламарчука Ігора 

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

17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Серги Юрія Михайловича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Шапочніка Віктора 

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

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Поплавського Леоніда 

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

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Биковському  Володимиру 

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

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Буяновського  Сергія 

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

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Гаврилюк Наталії Павлівни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (намісцевості) Гайдай Тетяни Альфонсівни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Данькевич Віталія 

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



 
 

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Нагул Людмили 

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

26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Тарасюка  Віктора 

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

27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Тарасюк Зінаїди  Фоківни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Шевчук Олени Василівни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

29. Про затвердження технічної документації з нормативної  грошової оцінки земельних 

ділянок для ведення товарного сільськогосподарського призначення (господарські будівлі 

та двори)  що  розташовані за адресою: с.Сокиринці вул..Шевченка,32А  Вінницького 

району Вінницької області та знаходяться в оренді Верховода Аркадія Вікторовича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

30. Про затвердження технічної документації з нормативної  грошової оцінки земельної 

ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка належить 

Ковінько Сергію Геннадійовичу що розташована за межами населеного пункту на 

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

31. Про затвердження технічної документації з нормативної  грошової оцінки земельної 

ділянки водного фонду для рибогосподарських потреб шляхом продажу права оренди 

через аукціон що  знаходиться за межами населеного пункту на території Лука-

Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

32. Про затвердження технічної документації з нормативної  грошової оцінки земельної 

ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  що  знаходиться 

за межами населеного пункту с.Сокиринці  на території Лука-Мелешківської сільської 

ради Вінницького району Вінницької області. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

33. Про надання дозволу гр. Зиковій Ользі Василівні на виготовлення проекту землеустрою    

щодо  передачі  в  приватну власність земельних  ділянок для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, ведення 

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

34. Про надання дозволу гр. Головняк Світлані Леонідівні 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. 

35. Про надання дозволу гр. Макеєвій Галині Мичеславівні 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. 

36. Про надання дозволу  гр. Серзі Аліні Сергіївні  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. 

37. Про надання дозволу гр. Якименко Гордані Леонідівні 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. 

38. Про надання дозволу гр. Ваколюк Тетяні Олександрівні 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. 

39. Про надання дозволу гр. Вікалюк Леоніду Васильовичу 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. 

40. Про надання дозволу гр. Войнова Валентина Вікторівна 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. 

41. Про надання дозволу  гр. Дзюбіну Григорію Олексійовичу  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. 

42. Про надання дозволу  гр. Капченко Ярославу Вікторовичу 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. 

43. Про надання дозволу  гр. Кривенькій Наталії Анатоліївні  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. 

44. Про надання дозволу  гр. Поворознюк Людмилі 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. 

45. Про надання дозволу гр. Серга Тарасу Павловичу 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. 

46. Про надання дозволу гр. Смішко Олександру Олеговичу 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. 

47. Про надання дозволу гр. Мельник Володимиру Анатолійовичу 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. 

48. Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Філії Вінницька дирекція 

Акціонерного товариства «Укрпошта». 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 



 
 

49. Про надання дозволу гр. Філліповій Людмилі Григорівна 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. 

50. Про внесення змін до рішення 37 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради  

«Про надання дозволу  гр. Вітюк Тетяні Вікторівні  на виготовлення проекту землеустрою    

щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  на території Лука-Мелешківської сільської ради»  від 22 травня 

2020 року №1006. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

51. Про внесення змін до рішення  26 сесії 7 скликання №659  від 21 серпня 2019 року  «Про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою ТОВ «Агробуг» 

щодо складання документів, що посвідчують  право оренди на земельні ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Лука-Мелешківської сільської 

ради  ( в новій редакції). 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

52. Про надання дозволу на розроблення детального плану території у с. Лука-

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

53. Про  укладання додаткової угоди до договору оренди землі від 30 грудня 2014 року та 

додаткової угоди від 03.03.2017 року, укладеного з гр.Верховодом Аркадієм 

Вікторовичем, земельних ділянок, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (обслуговування с/г приміщень,господарські двори), що розташовані в 

с.Сокиринці вул.Шевченка,32А на території Лука-Мелешківської сільської ради "в межах 

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

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

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

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

земельної ділянки гр. Педосенко Світлані Хачатурівні. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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

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

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

земельної ділянки гр. Безлугому Павлу Петровичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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

земельної ділянки гр. Кушніру Максиму Валерійовичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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

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

60. Про відмову у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність  Сагану О. І. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

61. Про відмову у затвердженні технічної документації щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Шапочніку В. В. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

62. Про відмову Пономаренку А. А. у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

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

63. Про внесення змін до договору оренди землі та укладення додаткової угоди. 



 
 

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

64. Про внесення змін до договору оренди землі та укладення додаткової угоди. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

65. Про внесення змін до договору оренди землі та укладення додаткової угоди. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

66. Про внесення змін до договору оренди землі та укладення додаткової угоди. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

67. Про внесення змін до договору оренди землі та укладення додаткової угоди. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

68. Про внесення змін до договору оренди землі та укладення додаткової угоди. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

69. Про внесення змін до договору оренди землі та укладення додаткової угоди. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

70. Про внесення змін до договору оренди землі та укладення додаткової угоди. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

71. Про внесення змін до договору оренди землі та укладення додаткової угоди. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

72. Про внесення змін до договору оренди землі та укладення додаткової угоди. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

73. Про надання дозволу ПрАТ «БУДМАТЕРІАЛИ» дозволу на розробку робочого 

проекту землеустрою щодо зняття родючого шару грунту 

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

 
 

1.СЛУХАЛИ: Про дострокове припинення повноважень депутата сільської ради Пугач Н.В.. 
З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова. Довів до відома депутатів 

особисту заяву сільського депутата від вибочого округу № 7 Пугач Ніни Веніамінівни про 

складення нею депутатських повноважень через погіршення стану здоров’я. Ознайомив з 

проєктом рішення, яке в разі вирішення позитивно, буде направлено до Лука-Мелешківської 

сільської територіальної виборчої комісії. Вніс пропозицію запропонований проект рішення 

прийняти за основу та в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 498 «Про дострокове припинення повноважень депутата сільської ради 

Пугач Н.В.» прийняти в цілому (додається). 

 

 

2.СЛУХАЛИ: Про встановлення  розміру  оплати  за навчання  в КЗ «Лука-Мелешківська 

ДШМ» на 2021-2022 навчальний рік. 
З інформацією виступила Маціпура Л.П. – начальник відділу освіти та культури. 

Доповіла по проєкту рішення про збільшення розміру батьківської плати за навчання дітей з 

01.09.2021р. на 50 грн., та про звільнення від батьківської плати за навчання в КЗ «Лука-

Мелешківській дитячій школі мистецтв, згідно діючого законодавства: дітей сиріт; дітей 

багатодітних сімей; дітей інвалідів; дітей батьків АТО. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 499 «Про встановлення розміру оплати а навчання в КЗ «Лука-

Мелешківська ДШМ» на 2021-2022 навчальний рік» прийняти в цілому (додається). 

 

 



 
 

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

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

установ на 2021 рік (у новій редакції)». 

З інформацією виступила Маціпура Л.П. – начальник відділу освіти та культури. Довела 

інформацію, що із початком нового навчального року по структурі та чисельності закладів ЗСО 

виникла необхідність проведення змін. В зв’язку із появою ще 3 класів з інклюзивними потребами 

додаємо 3 ставки асистента вчителя; 1 ставку вчителя англійської мови; 2 ставки медичних сестри 

та по Іванівській філії 1 ставка початкового класу. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 500 «Про затвердження структури та чисельності апарату Лука-

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

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

 

 

4.СЛУХАЛИ: Про бюджетний регламент Лука-Мелешківської сільської ради. 

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

про вимоги сьогодення щодо подальшого планування бюджету. Бюджетний регламент Лука-

Мелшківська сільської ради – це нормативно-правовий акт місцевого самоврядування, який 

визначає організаційно-процедурні питання щодо проходження бюджетного процесу під час 

складання, розгляду, затвердження, виконання, внесення змін, звітності щодо бюджету Лука-

Мелешківської сільської  територіальної громади. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 501 «Про бюджетний регламент Лука-Мелешківської сільської ради» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

5.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання Лука-Мелешківської сільського 

бюджету за перше півріччя 2021 року. 

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

проєкті рішення, нагадала, що бюджет 2021 року прийнятий з нульовим розвитком, довела 

інформацію про виконання бюджету за 1-е півріччя на 103%. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 502 «Про затвердження звіту про виконання Лука-Мелешківської 

сільського бюджету за перше півріччя 2021 року» прийняти в цілому (додається). 

 

 

6.СЛУХАЛИ: Про прийняття майна зі спільної комунальної власності територіальних 

громад сіл, селищ Вінницького району у комунальну власність Лука-Мелешківської 

територіальної громади. 

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

переліком майна для прийняття зі спільної комунальної власності територіальних громад сіл, 

селищ Вінницького району у комунальну власність Лука-Мелешківської територіальної громади та 

про передачу майна в оперативне управління з постановкою на баланс Відділу освіти та культури 



 
 

та Лука-Мелешківської сільської ради.  

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 503 «Про прийняття майна зі спільної комунальної власності 

територіальних громад сіл, селищ Вінницького району у комунальну власність Лука-

Мелешківської територіальної громади» прийняти в цілому (додається). 

 

 

7.СЛУХАЛИ: Про прийняття майна зі комунальної власності Ладижинської міської ради 

Вінницької області у комунальну власність Лука-Мелешківської територіальної громади. 

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

переліком майна для прийняття від Управління праці та соціального захисту населення 

Ладижинської міської ради у комунальну власність Лука-Мелешківської територіальної громади та 

про передачу майна в оперативне управління КУ «Центр надання соціальних послуг Лука-

Мелешківської сільської ради  з постановкою на баланс Відділу соціального захисту населення та 

охорони здоров’я  Лука-Мелешківської сільської ради.  
Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 504 «Про прийняття майна зі комунальної власності Ладижинської 

міської ради Вінницької області у комунальну власність Лука-Мелешківської територіальної 

громади» прийняти в цілому (додається). 

 

 

8.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок списання, відчуження, безоплатної 

передачі майна, яке належить до комунальної власності Лука-Мелешківської сільської  

територіальної громади. 
З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу. Доповіла, що 

Положення розроблено з метою ефективного використання майна, здійснення належного 

контролю за списанням основних засобів, встановлення єдиних вимог до порядку списання майна, 

що є комунальною власністю територіальної громади. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 505 «Про затвердження Положення про порядок списання, відчуження, 

безоплатної передачі майна, яке належить до комунальної власності Лука-Мелешківської сільської  

територіальної громади» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

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

рік (02530000000)(код бюджету)». 
З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу. Довела 

інформацію про необхідність збільшити доходи спеціального фонду по КЕКД 50110000 «Цільові 

фонди утворені органами місцевого самоврядування» Відділу управління майном та будівництва 

Лука-Мелешківської сільської ради на капітальний ремонт приміщення Іванівської філії КЗ «ЗЗСО-

ліцей Лука-Мелешківської сільської ради»; збільшити видатки загального фонду бюджету 

територіальної громади за рахунок направлення вільних залишків коштів загального фонду, в т.ч. 



 
 

залишок дотації вирівнювання які утворились станом на 01.01.2021 року: відділу управління 

майном та будівництва Лука-Мелешківської  сільської ради на виконання бюджетних програм за 

КПКВКМБ 3117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету» на оплату послуг прибирання доріг від снігу, послуг грейдера, 

вантажних  транспортних послуг; відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради за  

КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на 

придбання господарських товарів та на придбання твердого палива; направити частину вільного 

залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, який утворився станом на 01.01.2021 

року, в сумі 3 837 622 грн на оновлення та покращення матеріально-технічної бази закладів освіти 
та здійснити перерозподіл призначень наступним головним розпорядникам бюджетних коштів 

сільської ради у зв’язку з виробничою необхідністю по загальному та спеціальному фондах. 
ВИСТУПИЛИ: 

Августович Б.І. – сільський голова. Бюджет потрібно перевиконувати, завдання № 1 

провести інвентаризацію земельних ділянок – почали з Яришівського старостинського округу. 

Подякував старостам за благоустрій при мінімальному фінансуванні. Звернувся до депутатів з 

проханням ефективної співпраці з виборцями, максимально враховувати звернення громадян. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 506 «Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання  

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

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

 

 

10.СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку першого типу об’єктів оренди комунальної 

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

будівництва про підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності, та 

затвердження Переліку першого типу об’єктів оренди, які підлягають передачі в оренду на 

аукціоні. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 507 «Про затвердження Переліку першого типу об’єктів оренди 

комунальної власності» прийняти в цілому (додається). 

 

 

11.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою  

щодо  поділу    земельної  ділянки  комунальної власності. 

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

будівництва про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності, площею 21.0385 га, яка знаходиться за межами населеного рункту 

с. Пилява, із земель запасу, землі сільськогосподарського призначення на дві земельні ділянки 

площами 3,0000 га та 18,0385 га без зміни цільового призначення. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 508 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності» прийняти в цілому 

(додається). 

 
 

12.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Сидорука Євгенія Петровича. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 509 «Про затвердження проекту землеустрою Сидорука Євгенія 

Петровича» прийняти в цілому (додається). 

 
 

13.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. Гримашевич Світлани  

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 510 «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. Гримашевич Світлани  Анатоліївни» прийняти в 

цілому (додається). 

 
 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Вальченко Олени 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                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 511 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Вальченко Олени 

Анатоліївни» прийняти в цілому (додається). 

 
 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Маркова Віктора Семеновича. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 



 
 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 512 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Маркова Віктора 

Семеновича» прийняти в цілому (додається). 

 
 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Паламарчука Ігора 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 513 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Паламарчука Ігора 

Володимировича» прийняти в цілому (додається). 

 
 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Серги Юрія 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                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 514 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Михайловича» прийняти в цілому (додається). 

 
 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Шапочніка Віктора 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 515 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Шапочніка Віктора 

Сергійовича» прийняти в цілому (додається). 

 

 



 
 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Поплавського Леоніда 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 516 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Поплавського Леоніда 

Піусовича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Биковському  Володимиру 

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                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 517 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Володимиру Володимировичу» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Буяновського Сергія 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 518 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Буяновського Сергія 

Йосиповича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Гаврилюк Наталії Павлівни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 519 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Гаврилюк Наталії 

Павлівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (намісцевості) Гайдай Тетяни Альфонсівни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 520 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (намісцевості) Гайдай Тетяни 

Альфонсівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Данькевич 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                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 521 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Данькевич Віталія 

Олександровича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Нагул Людмили Аполінарівни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 522 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Нагул Людмили 

Аполінарівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Тарасюка  Віктора 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                         - 15 



 
 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 523 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Тарасюка Віктора 

Івановича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Тарасюк Зінаїди Фоківни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 524 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Тарасюк Зінаїди  

Фоківни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 525 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Шевчук Олени 

Василівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

29.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної  грошової оцінки 

земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського призначення 

(господарські будівлі та двори) що розташовані за адресою: с.Сокиринці вул.Шевченка, 32А  

Вінницького району Вінницької області та знаходяться в оренді Верховода Аркадія 

Вікторовича. 

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

будівництва про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земельних 

ділянок для ведення товарного сільськогосподарського призначення (господарські будівлі та 

двори)  що  розташовані за адресою: с.Сокиринці вул. Шевченка,32А та знаходяться в оренді 

Верховода Аркадія Вікторовича: площею 0,2809 га та 12,3930 га. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 526 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського призначення 

(господарські будівлі та двори) що розташовані за адресою: с.Сокиринці вул. Шевченка, 32А 



 
 

Вінницького району Вінницької області та знаходяться в оренді Верховода Аркадія Вікторовича» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

30.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка 

належить Ковінько Сергію Геннадійовичу що розташована за межами населеного пункту на 

території  Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області. 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земельної 

ділянки для  розміщення та експлуатації  основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка належить Ковінько Сергію 

Геннадійовичу, що розташована за межами населеного пункту на території Лука-Мелешківської 

сільської ради площею 4,2478 га. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 527 «Про затвердження технічної документації з нормативної  грошової 

оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка 

належить Ковінько Сергію Геннадійовичу що розташована за межами населеного пункту на 

території  Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області» прийняти 

в цілому (додається).  

 

 

31.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки водного фонду для рибогосподарських потреб шляхом продажу права 

оренди через аукціон що знаходиться за межами населеного пункту на території Лука-

Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області. 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земельної 

ділянки водного фонду для рибогосподарських потреб шляхом продажу права оренди через 

аукціон та знаходиться за межами населеного пункту на території Лука-Мелешківської сільської 

ради Вінницького району Вінницької області площею 1,2565 га. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 528 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки водного фонду для рибогосподарських потреб шляхом продажу права 

оренди через аукціон що знаходиться за межами населеного пункту на території Лука-

Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

32.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної  грошової оцінки 

земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості що  

знаходиться за межами населеного пункту с.Сокиринці на території Лука-Мелешківської 

сільської ради Вінницького району Вінницької області. 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земельної 



 
 

ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості та  знаходиться за межами 

населеного пункту с. Сокиринці площею 0,1200 га. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 529 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  що  

знаходиться за межами населеного пункту с.Сокиринці  на території Лука-Мелешківської 

сільської ради Вінницького району Вінницької області» прийняти в цілому (додається). 

 

 

33.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Зиковій Ользі Василівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі в приватну власність земельних ділянок для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, 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                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 530 «Про надання дозволу гр. Зиковій Ользі Василівні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо передачі в приватну власність земельних ділянок для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, ведення особистого 

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

(додається). 

 

 

34.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Головняк Світлані Леонідівні 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                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 531 «Про надання дозволу гр. Головняк Світлані Леонідівні 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). 

 

 

 

35.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Макеєвій Галині Мичеславівні 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                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 532 «Про надання дозволу гр. Макеєвій Галині Мичеславівні 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). 

 

 

36.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Серзі Аліні Сергіївні 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                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 533 «Про надання дозволу гр. Серзі Аліні Сергіївні 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). 

 

 

37.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Якименко Гордані Леонідівні 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                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 534 «Про надання дозволу гр. Якименко Гордані Леонідівні 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). 

 

 

38.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ваколюк Тетяні Олександрівні 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                         - 15 



 
 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 535 «Про надання дозволу гр. Ваколюк Тетяні Олександрівні 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). 

 

 

39.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Вікалюк Леоніду Васильовичу 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                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 536 «Про надання дозволу гр. Вікалюк Леоніду Васильовичу 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). 

 

 

40.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Войнова Валентина Вікторівна 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                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 537 «Про надання дозволу гр. Войнова Валентина Вікторівна 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). 

 

 

41.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Дзюбіну Григорію Олексійовичу 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                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 538 «Про надання дозволу гр. Дзюбіну Григорію Олексійовичу 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). 



 
 

 

 

42.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Капченко Ярославу Вікторовичу 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                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 539 «Про надання дозволу гр. Капченко Ярославу Вікторовичу 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). 

 

 

43.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кривенькій Наталії Анатоліївні 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                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 540 «Про надання дозволу гр. Кривенькій Наталії Анатоліївні 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). 

 

 

44.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Поворознюк Людмилі 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                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 541 «Про надання дозволу гр. Поворознюк Людмилі 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). 

 

 

45.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Серга Тарасу Павловичу 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                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 542 «Про надання дозволу гр. Серга Тарасу Павловичу 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). 

 

 

46.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Смішко Олександру Олеговичу 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                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 543 «Про надання дозволу гр. Смішко Олександру Олеговичу 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). 

 

 

47.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Мельник Володимиру Анатолійовичу 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                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 544 «Про надання дозволу гр. Мельник Володимиру Анатолійовичу 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). 

 

 

48.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Філії Вінницька 

дирекція Акціонерного товариства «Укрпошта». 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва про надання Філії Вінницька дирекція Акціонерного товариства «Укрпошта», дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0881 га, що розташована за адресою: вул. 

Незалежності, 67, с. Лука-Мелешківська. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 



 
 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 545 «Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Філії Вінницька 

дирекція Акціонерного товариства «Укрпошта» прийняти в цілому (додається). 

 

 

49.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Філліповій Людмилі Григорівна 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                         - 14 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 1 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 546 «Про надання дозволу гр. Філліповій Людмилі Григорівна на 

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

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

 

 

50.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 37 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської 

сільської ради «Про надання дозволу гр. Вітюк Тетяні Вікторівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства на території Лука-Мелешківської сільської ради» від 22 травня 

2020 року №1006. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва.  

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 547 «Про внесення змін до рішення 37 сесії 7 скликання Лука-

Мелешківської сільської ради «Про надання дозволу гр. Вітюк Тетяні Вікторівні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства на території Лука-Мелешківської сільської ради» від 22 

травня 2020 року №1006» прийняти в цілому (додається). 

 

 

51.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 26 сесії 7 скликання №659 від 21 серпня 2019 

року «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою ТОВ 

«Агробуг» щодо складання документів, що посвідчують право оренди на земельні ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Лука-Мелешківської 

сільської ради  ( в новій редакції). 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва по клопотанню ТОВ «Агробуг» про надання дозволу на розробку документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок під польовими дорогами в 

натурі (на місцевості) орієнтовною площею 12,9147 га на території Лука-Мелешківської сільської 

ради. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 



 
 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 548 «Про внесення змін до рішення 26 сесії 7 скликання №659 від 21 

серпня 2019 року «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

ТОВ «Агробуг» щодо складання документів, що посвідчують право оренди на земельні ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Лука-Мелешківської сільської 

ради  ( в новій редакції)» прийняти в цілому (додається). 

 

 

52.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення детального плану території у с. Лука-

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

будівництва по заяві громадянки Король Віти Григорівни щодо надання дозволу на розроблення 

детального плану для «Нового будівництва торговельного комплексу з продажу господарських 

матеріалів» на земельній ділянці площею 0,2931 га на виїзді з с. Лука-Мелешківська. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 549 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території у 

с. Лука-Мелешківська» прийняти в цілому (додається). 

 

 

53.СЛУХАЛИ: Про укладання додаткової угоди до договору оренди землі від 30 грудня 2014 

року та додаткової угоди від 03.03.2017 року, укладеного з гр.Верховодом Аркадієм 

Вікторовичем, земельних ділянок, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (обслуговування с/г приміщень, господарські двори), що розташовані в 

с.Сокиринці вул. Шевченка, 32А на території Лука-Мелешківської сільської ради "в межах 

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

будівництва по заяві гр. Верховода Аркадія Вікторовича про внесення зміни до договору оренди 

від 30.12.2014 року та додаткової угоди від 03.03.2017 року земельних ділянок, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (обслуговування с/г приміщень,господарські 

двори), що розташовані в с. Сокиринці вул.Шевченка, 32А, а саме в пункті 4. додаткової угоди 

слова 0,33%  від нормативно грошової оцінки замінити словами 12%. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 550 «Про укладання додаткової угоди до договору оренди землі від 30 

грудня 2014 року та додаткової угоди від 03.03.2017 року, укладеного з гр.Верховодом Аркадієм 

Вікторовичем, земельних ділянок, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(обслуговування с/г приміщень, господарські двори), що розташовані в с.Сокиринці вул. 

Шевченка, 32А на території Лука-Мелешківської сільської ради "в межах населеного пункту"» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 



 
 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 551 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Гаврилку Олександру Михайловичу» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Педосенко Світлані Хачатурівні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 552 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Педосенко Світлані Хачатурівні» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 553 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Безуглій Людмилі Миколаївні» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 554 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Безуглому Павлу Петровичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

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

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

управління майном та будівництва. 



 
 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 555 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Кушніру Максиму Валерійовичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Дворніченку Олександру Павловичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 556 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Дворніченку Олександру Павловичу» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

60.СЛУХАЛИ: Про відмову у затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Сагану О. 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                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 557 «Про відмову у затвердженні проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Сагану О. І.» прийняти в цілому (додається). 

 

 

61.СЛУХАЛИ: Про відмову у затвердженні технічної документації щодо встановлення 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 558 «Про відмову у затвердженні технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Шапочніку В. В.» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

62.СЛУХАЛИ: Про відмову Пономаренку А. А. у затвердженні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки. 



 
 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 559 «Про відмову Пономаренку А. А. у затвердженні проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки» прийняти в цілому (додається). 

 

 

63.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди землі та укладення додаткової угоди. 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва по заяві директора ТОВ «Селищанське» Сергєєва В.В. про надання згоди на 

укладення додаткової угоди до договору оренди землі земельної ділянки площею 3,1227 га. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 560 «Про внесення змін до договору оренди землі та укладення 

додаткової угоди» прийняти в цілому (додається). 

 

 

64.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди землі та укладення додаткової угоди. 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва по заяві директора ТОВ «Селищанське» Сергєєва В.В.  про надання згоди на 

укладення додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки площею 3,1242  га. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 561 «Про внесення змін до договору оренди землі та укладення 

додаткової угоди» прийняти в цілому (додається). 

 

 

65.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди землі та укладення додаткової угоди. 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва по заяві директора ТОВ «Селищанське» Сергєєва В.В. про надання згоди на 

укладення додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки площею 3,1248га. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 562 «Про внесення змін до договору оренди землі та укладення 

додаткової угоди» прийняти в цілому (додається). 

 

 

66.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди землі та укладення додаткової угоди. 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва по заяві директора ТОВ «Селищанське» Сергєєва В.В. про надання згоди на 

укладення додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки площею 3,1249 га. 



 
 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 563 «Про внесення змін до договору оренди землі та укладення 

додаткової угоди» прийняти в цілому (додається). 

 

 

67.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди землі та укладення додаткової угоди. 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва по заяві директора ТОВ «Селищанське» Сергєєва В.В. про надання згоди на 

укладення додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки площею 3,1252га. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 564 «Про внесення змін до договору оренди землі та укладення 

додаткової угоди» прийняти в цілому (додається). 

 

 

68.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди землі та укладення додаткової угоди. 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва по заяві директора ТОВ «Селищанське» Сергєєва В.В. про надання згоди на 

укладення додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки площею 3,1254 га. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 565 «Про внесення змін до договору оренди землі та укладення 

додаткової угоди» прийняти в цілому (додається). 

 

 

69.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди землі та укладення додаткової угоди. 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва по заяві директора ТОВ «Селищанське» Сергєєва В.В. про надання згоди на 

укладення додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки площею 3,1249 га. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 566 «Про внесення змін до договору оренди землі та укладення 

додаткової угоди» прийняти в цілому (додається). 

 

 

70.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди землі та укладення додаткової угоди. 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва по заяві директора ТОВ «Селищанське» Сергєєва В.В. про надання згоди на 

укладення додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки площею 3,1254 га. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 



 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 567 «Про внесення змін до договору оренди землі та укладення 

додаткової угоди» прийняти в цілому (додається). 

 

 

71.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди землі та укладення додаткової угоди. 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва по заяві директора ТОВ «Селищанське» Сергєєва В.В. про надання згоди на 

укладення додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки площею 3,1254 га. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 568 «Про внесення змін до договору оренди землі та укладення 

додаткової угоди» прийняти в цілому (додається). 

 

 

72.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди землі та укладення додаткової угоди. 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва по заяві директора ТОВ «Селищанське» Сергєєва В.В. про надання згоди на 

укладення додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки площею 25,8510 га. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 569 «Про внесення змін до договору оренди землі та укладення 

додаткової угоди» прийняти в цілому (додається). 

 

 

73.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПрАТ «БУДМАТЕРІАЛИ» дозволу на розробку 

робочого проекту землеустрою щодо зняття родючого шару грунту. 
З інформацією виступив Яременко О.І. – представник ПРАТ «Будматеріали». Запевнив 

про виконання всіх домовленостей з боку ПрАТ, всі матеріальні зобов’язання перед громадою 

виконано. Звернувся з клопотанням про надання дозволу на розробку робочого проекту 

землеустрою щодо зняття родючого шару ґрунту на ділянці, яка розташована: за межами 

населених пунктів Іванівка, Цвіжин, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами площею 

4,5500 га. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 570 «Про надання дозволу ПрАТ «БУДМАТЕРІАЛИ» дозволу на 

розробку робочого проекту землеустрою щодо зняття родючого шару грунту» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

 

        Сільський голова                                                         Богдан АВГУСТОВИЧ 


