
 
 

        

  

 

   

УКРАЇНА 

Вінницька область Вінницький район 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ПРОТОКОЛ   № 18 

18 сесії 

Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання 

 

03.12.2021 року                                                                 с. Лука-Мелешківська                         
                            

Всього депутатів ради     - 21 депутатів 

Присутніх на сесії            - 16 депутатів (додаток 1) 

Запрошених                      - 7 осіб (додаток 2) 

 

Відкриває пленарне засідання 18 сесії сільської ради 8 скликання голова Лука-

Мелешківської  сільської ради Августович Б.І.. 

За результатами реєстрації на пленарне засідання 18 сесії сільської ради 8 скликання 

прибуло 16 депутатів з 21 депутата загального складу ради. 

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

Україні” сесія повноважна розпочати роботу. Надійшла пропозиція розпочати роботу 

сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 17 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято.  

 

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

Звучить Гімн України. 

 

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

дотримання під час обговорення питань та голосування вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» (стаття 35), Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (стаття 59і) щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

 

 

СЛУХАЛИ: Обговорення порядку денного та регламенту роботи 18 сесії Лука-

Мелешківської сільської ради 8 скликання. 

Інформація Августович Б.І., сільського голови.  

Переходимо до обговорення порядку денного, пропоную проект порядку денного 

прийняти за основу. Прошу проголосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 17 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято. 

 



 
 

Августович Б.І., сільський голова, вніс прропозицію прийняти проект порядку денного в 

цілому, оскільки доповнень та зауважень немає. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 17 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято.  

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

всіх питання виступи -  до  1 хв., сесію провести в межах 30 хв. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 17 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято.  

ВИРІШИЛИ: Порядок денний та регламент роботи 18 сесії сільської ради 8 скликання 

затвердити в цілому. 
 

Порядок денний 18 сесії 

Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання 
 

1. Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад. 

Інформує: сільський голова Августович Б.І. 

2. Про участь у конкурсі Вінницької обласної ради «Комфортні громади у 2021-2022 

роках». 

Інформує: сільський голова Августович Б.І. 

3. Про затвердження Порядку звільнення від плати за надання соціальних послуг КУ 

«Центр надання соціальних послуг» підпорядкованої відділу соціального захисту 

населення та охорони здоров’я Лука-Мелешківської сільської ради, та затвердження 

Положення про  комісію з прийняття рішення про звільнення від плати за надання 

соціальних послуг. 

Інформує: заступник сільського голови Комісарчук М.І. 

4. Про внесення змін до Положення про Службу у справах дітей Лука-Мелешківської 

сільської ради та затвердження його в новій редакції. 

Інформує: начальник служби в справах дітей Зюзюкіна О.О. 

Про внесення змін до Статуту Комунальної установи «Лука-Мелешківський трудовий 

архів» Лука-Мелешківської сільської ради та затвердження його в новій редакції. 

Інформує: секретар сільської ради Шеванюк О.В. 

6. Про затвердження Програми розвитку та функціонування української мови в усіх 

сферах суспільного життя Лука-Мелешківської громади на 2022-2026 роки. 

Інформує: секретар сільської ради Шеванюк О.В. 

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

«Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 

рік(02530000000). 

Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М. 

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

структури та чисельності  апарату Лука-Мелешківської сільської ради, її виконавчого 

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

редакції)». 

Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М.. 

9. Про затвердження примірного зразка заяви (клопотання) про купівлю земельної ділянки 

комунальної власності на неконкурентних засадах та примірного договору про оплату 

авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. 

Інформує: начальник юридичного відділу Бондар В.М.. 



 
 

10. Про затвердження плану-графіку здійснення відстеження результативності  

регуляторних актів Лука-Мелешківською сільською радою  на 2022 рік. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

11. Про внесення змін до рішення 25 позачергової  сесії 7 скликання Лука-Мелешківської 

сільської ради «Про надання дозволу гр. Черниш Ганні  Танасіївні на виготовлення 

технічної документації по встановленню меж земельних ділянок на території Лука-

Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту»  від 05 липня 2019 року № 609. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

12. Про надання дозволу Лука-Мелешківській сільській раді на укладення договору 

оренди землі з гр. Войтко Олегом Васильовичем земельної ділянки, для 

рибогосподарських потреб, що розташована на території Лука-Мелешківської сільської 

ради "в межах населеного пункту". 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

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. Мартинюк Ольги 

Миколаївни. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

14. 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. Матвієнко Валентини 

Василівни. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

15. 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. Тищенко Олени Василівни. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ухової  Наталії 

Василівни. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Заріцького Юрія 

Федоровича. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Поляруш Сергія 

Степановича. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

19. Про надання дозволу гр. Барановській Аліні Анатоліївні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

20. Про надання дозволу гр. Білик Анні Володимирівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 



 
 

21. Про надання дозволу гр. Валюку Максиму Миколайовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

22. Про надання дозволу гр. Герасименко Володимиру Володимировичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва 

на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

23. Про надання дозволу гр. Гусєвій Тетяні Борисівні на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на території Лука-

Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

24. Про надання дозволу гр. Денисюку Андрію Михайловичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

25. Про надання дозволу гр. Дущак Андрію Мар’яновичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

26. Про надання дозволу гр. Дущак Володимиру Мар’яновичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

27. Про надання дозволу гр. Дячук Юліані Миколаївні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

28. Про надання дозволу гр. Єфімову Дмитру Володимировичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

29. Про надання дозволу гр. Ібрагімовій Тетяні Миколаївні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

30. Про надання дозволу гр. Казакову Олександру Сергійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

31. Про надання дозволу гр. Квасніцькій Оксані Юріївні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

32. Про надання дозволу гр. Кісь Ользі Олегівні на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на території Лука-

Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

33. Про надання дозволу гр. Когуту Максиму Олександровичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 



 
 

34. Про надання дозволу гр. Кушіль Людмилі Петрівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

35. Про надання дозволу гр. Лученко Андрію Анатолійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

36. Про надання дозволу гр. Мельнику Віталію Миколайовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

37. Про надання дозволу гр. Міщенку Юрію Петровичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

38. Про надання дозволу гр. Молодиченко Олені Миколаївні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

39. Про надання дозволу гр. Орешко Євгенії Вікторівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

40. Про надання дозволу гр. Осадчій Ірині Семенівні на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на території Лука-

Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

41. Про надання дозволу гр. Паланичко Інні Василівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

42. Про надання дозволу гр. Погорецькому Анатолію Михайловичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва 

на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

43. Про надання дозволу гр. Поліщуку Володимиру Вікторовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

44. Про надання дозволу гр. Поліщуку Едуарду Вадимовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

45. Про надання дозволу гр. Сич Галині Анатоліївні на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на території Лука-

Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

46. Про надання дозволу гр. Слісарчук Антоніні Іванівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 



 
 

47. Про надання дозволу гр. Хаєцькому Сергію Вікторовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

48. Про надання дозволу гр. Храпі Сергію Васильовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

49. Про надання дозволу гр. Антіпенко Тімуру Дорвардовичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

50. Про надання дозволу гр. Баянівському Володимиру Казимировичу на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

51. Про надання дозволу гр. Березовському Олександру Максимовичу на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-

Мелешківської сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

52. Про надання дозволу гр. Біло Арпад-Стефану Євгенійовичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

53. Про надання дозволу гр. Бірюкову Владиславу Едуардовичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

54. Про надання дозволу гр. Бондарчуку Віталію Васильовичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

55. Про надання дозволу гр. Бондарчуку Володимиру Васильовичу на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-

Мелешківської сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

56. Про надання дозволу гр. Вишнівському Сергію Володимировичу на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-

Мелешківської сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

57. Про надання дозволу гр. Глухову Сергію Сергійовичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 



 
 

58. Про надання дозволу гр. Головатюку Андрію Олександровичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

59. Про надання дозволу гр. Головатюку Олександру Олександровичу на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-

Мелешківської сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

60. Про надання дозволу гр. Голубенко Вячеславу Миколайовичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

61. Про надання дозволу гр. Григоренко Сергію Васильовичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

62. Про надання дозволу гр. Джурук  Ігорю Володимировичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

63. Про надання дозволу гр. Домітрак Івану Михайловичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

64. Про надання дозволу гр. Євчен Володимиру Олександровичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

65. Про надання дозволу гр. Єфременко Денису Івановичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

66. Про надання дозволу гр. Жуковій Наталії Петрівні на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

67. Про надання дозволу гр. Забіяці Сергію Миколайовичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

68. Про надання дозволу гр. Завальнюку Сергію Васильовичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 



 
 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

69. Про надання дозволу гр. Задорожному Віктору Дмитровичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

70. Про надання дозволу гр. Ільченко Миколі Вячеславовичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

71. Про надання дозволу гр. Ісаєву Євгенію Олеговичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

72. Про надання дозволу гр. Кардаш Івану Івановичу на  розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

73. Про надання дозволу гр. Кислюку Ігорю Олеговичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

74. Про надання дозволу гр. Коберник Віктору Івановичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

75. Про надання дозволу гр. Коваль Олександру Миколайовичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

76. Про надання дозволу гр. Коваль Сергію Михайловичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

77. Про надання дозволу гр. Колесник Сергію Андрійовичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

78. Про надання дозволу гр. Коломієць Тарасу Петровичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 



 
 

79. Про надання дозволу гр. Кондратюку Назару Володимировичу на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-

Мелешківської сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

80. Про надання дозволу гр. Кременчуку Мирославу Миколайовичу на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-

Мелешківської сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

81. Про надання дозволу гр. Куліцькому Віктору Дмитровичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

82. Про надання дозволу гр. Лукашенко Ірині Андріївні на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

83. Про надання дозволу гр. Мартинюку Василю Петровичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

84. Про надання дозволу гр. Марцинковському Ігорю Павловичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

85. Про надання дозволу гр. Мельнику Ігорю Андрійовичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

86. Про надання дозволу гр. Мриха Олегу Володимировичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

87. Про надання дозволу гр. Оніщенко Владиславу Павловичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

88. Про надання дозволу гр. Паляниця Сергію Олеговичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

89. Про надання дозволу гр. Печенюку Віталію Петровичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 



 
 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

90. Про надання дозволу гр. Печенюк Ользі Василівні на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

91. Про надання дозволу гр. Подолян Владиславу Євгенійовичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

92. Про надання дозволу гр. Польському Олександру Івановичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

93. Про надання дозволу гр. Романову Павлу Петровичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

94. Про надання дозволу гр. Ружицькому Руслану Юрійовичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

95. Про надання дозволу гр. Сатанівському Сергію Олександровичу на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-

Мелешківської сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

96. Про надання дозволу гр. Свинар Сергію Анатолійовичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

97. Про надання дозволу гр. Сидоренку Денису Анатолійовичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

98. Про надання дозволу гр. Скрипник Володимиру Васильовичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

99. Про надання дозволу гр. Снядовському Анатолію Анатолійовичу на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-

Мелешківської сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 



 
 

100. Про надання дозволу гр. Стасюк Наталії Олександрівні на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

101. Про надання дозволу гр. Столяру Сергію Володимировичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

102. Про надання дозволу гр. Сьомак Дмитру Анатолійовичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

103. Про надання дозволу гр. Хондошку Віктору Анатолійовичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

104. Про надання дозволу гр. Чверкун Віктору Петровичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

105. Про надання дозволу гр. Юзькову Дмитру Вячеславовичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

106. Про надання дозволу гр. Яворському Денису Юрійовичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території  Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

107. Про надання дозволу гр. Андрущенко Олегу Олександровичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

108. Про надання дозволу гр. Андрущенко Олександру Олеговичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

109. Про надання дозволу гр. Кислюку Олегу Олександровичу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

110. Про надання дозволу гр. Пушкарьовій Надії Василівні на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

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

земельної ділянки гр. Сивак Євдокії Климівні. 



 
 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

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

земельної ділянки гр. Бондар А.В.. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

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

земельної ділянки гр. Браславець О.Б.. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

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

земельної ділянки гр. Браславцю Я.Ю.. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

115. Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки гр. Брицькому Вадиму 

Леонідовичу. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

116. Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки гр. Брицькому Леоніду 

Олексійовичу. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

117. Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки гр. Бурдейному В.В.. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

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

земельної ділянки гр. Головко Г.К.. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

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

земельної ділянки гр. Головко Л.В.. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

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

земельної ділянки гр. Головко М.І.. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

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

земельної ділянки гр. Головко Н.А.. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

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

земельної ділянки гр. Кухарик М.В.. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

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

земельної ділянки гр. Кухарик О.Ю.. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

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

земельної ділянки гр. Левченко Н.С.. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

125. Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки гр. Машталяру М.П.. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

126. Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки гр. Обертинській Т.Г.. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

127. Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки гр. Обертинському Миколі 

Петровичу. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 



 
 

128. Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки гр. Обертинському Сергію 

Миколайовичу. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

129. Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки гр. Остапчук В.В.. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

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

земельної ділянки гр. Панасюку В.М.. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

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

земельної ділянки гр. Хотлубей М.Д.. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

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

земельної ділянки гр. Юрченку Т.П.. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

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

земельної ділянки гр. Юрченко Т.В.. 

Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

 
1.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад. 

З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова. Ознайомив присутніх про 

надання послуг з централізованого тимчасового зберігання документів у формі спільного 

фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва КУ «Лука-Мелешківський трудовий архів» 

Лука-Мелешківської сільської ради. Налагоджено співробітництво з усіма громадами, які 

обслуговуються установою. Вінницька міська рада теж готова до співпраці. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    -   

ВИРІШИЛИ: Рішення № 867 «Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних 

громад» прийняти в цілому (додається). 

 

 

2.СЛУХАЛИ: Про участь у конкурсі Вінницької обласної ради «Комфортні громади у 2021-

2022 роках». 
З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова. Нагадав присутнім, що в 2021 

році громада здобула перемогу по двох проєктах розвитку в даному конкурсі. В І етапі конкурсу 

«Комфортні громади» до сільської ради надійшло 4 проєкти, вніс пропозицію схвалити на 

направити на конкурс проєкти: «Інноваційні енергозберігаючі технології –«розумне» освітлення 

вулиць села Пилява», «Через доступність – до якості життя дітей з особливими освітніми 

потребами», «Бібліотека- громадський простір», «Спортивний майданчик з турніками та 

вуличними тренажерами для дорослих та підлітків». Та у разі здобуття перемоги в конкурсі 

Вінницької обласної Ради «Комфортні громади у 2021-2022 роках» передбачити в бюджеті Лука-

Мелешківської сільської територіальної громади на 2022 рік співфінансування по кожному 

проєкту у відповідних розмірах. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    -    

ВИРІШИЛИ: Рішення № 868 «Про участь у конкурсі Вінницької обласної ради «Комфортні 

громади у 2021-2022 роках» прийняти в цілому (додається). 



 
 

3.СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку звільнення від плати за надання соціальних 

послуг КУ «Центр надання соціальних послуг» підпорядкованої відділу соціального захисту 

населення та охорони здоров’я Лука-Мелешківської сільської ради, та затвердження 

Положення про комісію з прийняття рішення про звільнення від плати за надання 

соціальних послуг. 

З інформацією виступила Комісарчук М.І. – заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. Ознайомила присутиніх, що необхідність прийняття даного 

рішення покликана вимогами чинного законодавства. Цей порядок визначає механізм звільнення 

повністю або частково від плати за соціальне обслуговування, надання соціальних послуг 

установами підпорядкованими відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я Лука-

Мелешківської сільської ради. Основними завданнями комісії з прийняття рішення про звільнення 

від плати за надання соціальних послуг є розгляд заяв громадян, які потребують звільнення від 

плати/диференційованої плати за надання соціальних послуг КУ «Центр надання соціальних 

послуг». 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 869 «Про затвердження Порядку звільнення від плати за надання 

соціальних послуг КУ «Центр надання соціальних послуг» підпорядкованої відділу соціального 

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

Положення про комісію з прийняття рішення про звільнення від плати за надання соціальних 

послуг» прийняти в цілому (додається). 
 
 

4.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про Службу у справах дітей Лука-

Мелешківської сільської ради та затвердження його в новій редакції. 

З інформацією виступила Зюзюкіна О.О. – начальник Служби в справах дітей про 

внесення змін до Положення відповідно до вимог наказу Міністерства соціальної політики 

України від 16.09.2021 року № 518 «Про затвердження примірних положень про службу у справах 

дітей». 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 870 «Про внесення змін до Положення про Службу у справах дітей 

Лука-Мелешківської сільської ради та затвердження його в новій редакції» прийняти в цілому 

(додається). 
 

 

5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту Комунальної установи «Лука-Мелешківський 

трудовий архів» Лука-Мелешківської сільської ради та затвердження його в новій редакції. 

З інформацією виступила Шеванюк О.В. – секретар сільської ради про внесення змін до 

Статуту Комунальної установи «Лука-Мелешківський трудовий архів» Лука-Мелешківської 

сільської ради, а саме зазначити, що установа є для забезпечення збереженості документів з особового 

складу та документів тимчасового зберігання суб’єктів господарської діяльності незалежно від форм 

власності майна та підпорядкування, що розташовані на території громади, а також ліквідованих 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, які здійснювали свою діяльність (були 

зареєстровані) на території громади.  

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 871 «Про внесення змін до Статуту Комунальної установи «Лука-

Мелешківський трудовий архів» Лука-Мелешківської сільської ради та затвердження його в новій 

редакції» прийняти в цілому (додається). 

 

 

6.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку та функціонування української мови в 

усіх сферах суспільного життя Лука-Мелешківської громади на 2022-2026 роки. 

З інформацією виступила Шеванюк О.В. – секретар сільської ради. Ознайомила 

присутніх, що з метою створення належних умов для зміцнення державотворчої функції 

української мови, розвитку поширення сфери її функціонування в усіх сферах суспільного життя 

Лука-Мелешківської громади виконавчим комітетом сільської ради розроблено проект Програми 

та попередньо схвалений на засіданні виконкому 24.11.2021 року рішенням за № 164. Заходи 

Програми передбачають передусім підтримку і розвиток чинних громадських ініціатив, 

популяризацію української мови, культури та історичної свідомості української нації через спектр 

просвітницьких, культурних, науково-практичних та інформаційних заходів. Основними 

завданням Програми є забезпечення використання української мови в усіх сферах суспільного 

життя. Реалізація заходів Програми не передбачає фінансових витрат, але за потреби 

здійснюватиметься з джерел не заборонених чинним законодавством України. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 872 «Про затвердження Програми розвитку та функціонування 

української мови в усіх сферах суспільного життя Лука-Мелешківської громади на 2022-2026 

роки» прийняти в цілому (додається). 
 
 

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

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

рік (02530000000)». 

З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу по збільшенню 

доходів загального фонду на оплату за використану електроенергію по вуличному освітленню, по 

оплаті послуг різного характеру(послуги екскаватора та прокату вантажних транспортних 

перевезень із водієм для перевезення вантажів, оплата послуг по зимовому утриманню доріг, 

придбання солі для посипки доріг); збільшенню видатків спеціального фонду бюджету 

територіальної громади за рахунок направлення вільних залишків коштів спеціального фонду по 

об’єкту «Реконструкція будівлі, яка знаходиться на балансі сільської ради за адресою: Тиврівське 

шосе, 18 с. Лука–Мелешківська Вінницького району Вінницької області». 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 873 «Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання 

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

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

 

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

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

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

рік (у новій редакції)». 

З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу про клопотання 

відділу освіти та культури про введення одиниці водія шкільного автобуса, одиниці асистента 

вчителя та 0,5 одиниці по відділу управління майном та будівництва. 



 
 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 874 «Про внесення змін в рішення сільської ради від 16.07.2021р №500 

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

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

новій редакції)» прийняти в цілому (додається). 
 
 

9.СЛУХАЛИ: Про затвердження примірного зразка заяви (клопотання) про купівлю 

земельної ділянки комунальної власності на неконкурентних засадах та примірного 

договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. 
З інформацією виступила Бондар В.М. – начальник юридичного відділу щодо 

необхідності врегулювання питання звернення фізичних та юридичних осіб щодо купівлі 

земельних ділянок комунальної власності на неконкурентних засадах та затвердження примірних 

зразків заяви (клопотання) про купівлю земельної ділянки комунальної власності на 

неконкурентних засадах та договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни 

земельної ділянки. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 875 «Про затвердження примірного зразка заяви (клопотання) про 

купівлю земельної ділянки комунальної власності на неконкурентних засадах та примірного 

договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

10.СЛУХАЛИ: Про затвердження плану-графіку здійснення відстеження результативності  

регуляторних актів Лука-Мелешківською сільською радою  на 2022 рік. 
З інформацією виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних відносин про вимоги 

чинного законодавства щодо затвердження плану діяльності проектів регуляторних актів та плану-

графіку здійснення відстеження результативності регуляторних актів на 2022 рік. 
Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 876 «Про затвердження плану-графіку здійснення відстеження 

результативності регуляторних актів Лука-Мелешківською сільською радою на 2022 рік» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

11.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 25 позачергової сесії 7 скликання Лука-

Мелешківської сільської ради «Про надання дозволу гр. Черниш Ганні Танасіївні на 

виготовлення технічної документації по встановленню меж земельних ділянок на території 

Лука-Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту» від 05 липня 2019 року № 

609. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 



 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 877 «Про внесення змін до рішення 25 позачергової сесії 7 скликання 

Лука-Мелешківської сільської ради «Про надання дозволу гр. Черниш Ганні Танасіївні на 

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

Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту» від 05 липня 2019 року № 609» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

12.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Лука-Мелешківській сільській раді на укладення 

договору оренди землі з гр. Войтко Олегом Васильовичем земельної ділянки, для 

рибогосподарських потреб, що розташована на території Лука-Мелешківської сільської ради 

"в межах населеного пункту". 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 878 «Про надання дозволу Лука-Мелешківській сільській раді на 

укладення договору оренди землі з гр. Войтко Олегом Васильовичем земельної ділянки, для 

рибогосподарських потреб, що розташована на території Лука-Мелешківської сільської ради «в 

межах населеного пункту» 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. Мартинюк Ольги Миколаївни. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 879 «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. Мартинюк Ольги Миколаївни» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

 

14.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. Матвієнко Валентини 

Василівни. 



 
 

З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 880 «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. Матвієнко Валентини Василівни» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

15.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. Тищенко Олени Василівни. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 881 «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. Тищенко Олени Василівни» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ухової Наталії Василівни. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 882 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ухової Наталії 

Василівни» прийняти в цілому (додається). 

 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Заріцького Юрія 

Федоровича. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 



 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 883 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Заріцького Юрія 

Федоровича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Поляруш Сергія 

Степановича. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 884 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Поляруш Сергія 

Степановича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

19.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Барановській Аліні Анатоліївні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва 

на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 885 «Про надання дозволу гр. Барановській Аліні Анатоліївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального 

садівництва на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту»» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

20.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Білик Анні Володимирівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 886 «Про надання дозволу гр. Білик Анні Володимирівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

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

(додається). 

 



 
 

 

21.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Валюку Максиму Миколайовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва 

на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 887 «Про надання дозволу гр. Валюку Максиму Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального 

садівництва на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

22.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Герасименко Володимиру Володимировичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального 

садівництва на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного 

пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 888 «Про надання дозволу гр. Герасименко Володимиру 

Володимировичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для 

індивідуального садівництва на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами 

населеного пункту»» прийняти в цілому (додається). 

 

 

23.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Гусєвій Тетяні Борисівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 889 «Про надання дозволу гр. Гусєвій Тетяні Борисівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

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

(додається). 

 

 

24.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Денисюку Андрію Михайловичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва 

на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 



 
 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 890 «Про надання дозволу гр. Денисюку Андрію Михайловичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального 

садівництва на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

25.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Дущак Андрію Мар’яновичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 891 «Про надання дозволу гр. Дущак Андрію Мар’яновичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального 

садівництва на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

26.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Дущак Володимиру Мар’яновичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва 

на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 892 «Про надання дозволу гр. Дущак Володимиру Мар’яновичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального 

садівництва на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту»» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

27.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Дячук Юліані Миколаївні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 893 «Про надання дозволу гр. Дячук Юліані Миколаївні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

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

(додається). 

 

 

28.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Єфімову Дмитру Володимировичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва 

на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 894 «Про надання дозволу гр. Єфімову Дмитру Володимировичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального 

садівництва на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

29.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ібрагімовій Тетяні Миколаївні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва 

на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 895 «Про надання дозволу гр. Ібрагімовій Тетяні Миколаївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального 

садівництва на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

30.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Казакову Олександру Сергійовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва 

на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 896 «Про надання дозволу гр. Казакову Олександру Сергійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального 

садівництва на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 



 
 

31.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Квасніцькій Оксані Юріївні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 897 «Про надання дозволу гр. Квасніцькій Оксані Юріївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального 

садівництва на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

32.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кісь Ользі Олегівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 898 «Про надання дозволу гр. Кісь Ользі Олегівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

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

(додається). 

 

 

33.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Когуту Максиму Олександровичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва 

на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 899 «Про надання дозволу гр. Когуту Максиму Олександровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального 

садівництва на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

34.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кушіль Людмилі Петрівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 



 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 900 «Про надання дозволу гр. Кушіль Людмилі Петрівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

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

(додається). 

 

 

35.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Лученко Андрію Анатолійовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва 

на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 901 «Про надання дозволу гр. Лученко Андрію Анатолійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального 

садівництва на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

36.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Мельнику Віталію Миколайовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва 

на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 902 «Про надання дозволу гр. Мельнику Віталію Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального 

садівництва на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

37.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Міщенку Юрію Петровичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 903 «Про надання дозволу гр. Міщенку Юрію Петровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального 



 
 

садівництва на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

38.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Молодиченко Олені Миколаївні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва 

на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 904 «Про надання дозволу гр. Молодиченко Олені Миколаївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального 

садівництва на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

39.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Орешко Євгенії Вікторівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 905 «Про надання дозволу гр. Орешко Євгенії Вікторівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального 

садівництва на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

40.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Осадчій Ірині Семенівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 906 «Про надання дозволу гр. Осадчій Ірині Семенівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

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

(додається). 

 

 

41.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Паланичко Інні Василівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 



 
 

З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 907 «Про надання дозволу гр. Паланичко Інні Василівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

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

(додається). 

 

 

42.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Погорецькому Анатолію Михайловичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального 

садівництва на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного 

пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 908 «Про надання дозволу гр. Погорецькому Анатолію Михайловичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального 

садівництва на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

43.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Поліщуку Володимиру Вікторовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва 

на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 909 «Про надання дозволу гр. Поліщуку Володимиру Вікторовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального 

садівництва на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

44.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Поліщуку Едуарду Вадимовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва 

на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 



 
 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 910 «Про надання дозволу гр. Поліщуку Едуарду Вадимовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального 

садівництва на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

45.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Сич Галині Анатоліївні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 911 «Про надання дозволу гр. Сич Галині Анатоліївні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

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

(додається). 

 

 

46.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Слісарчук Антоніні Іванівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 912 «Про надання дозволу гр. Слісарчук Антоніні Іванівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального 

садівництва на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

47.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Хаєцькому Сергію Вікторовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва 

на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 913 «Про надання дозволу гр. Хаєцькому Сергію Вікторовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального 

садівництва на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту» 

прийняти в цілому (додається). 

 



 
 

 

48.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Храпі Сергію Васильовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва на 

території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту». 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 914 «Про надання дозволу гр. Храпі Сергію Васильовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального 

садівництва на території Лука-Мелешківської сільської ради «за межами населеного пункту» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

49.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Антіпенко Тімуру Дорвардовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. Доповіла, що з № 49 по № 110 питання стосовно надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської сільської 

ради учасникам АТО. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИСТУПИЛИ: 

Августович Б.І. – сільський голова. Вніс пропозицію щодо зміни до проєктів рішень з               

№ 49 по № 110 в частині розміру земельних ділянок, вказавши орієнтовну площу 0,07 га замість 

0,06 га. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти в цілому з 

поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 915 «Про надання дозволу гр. Антіпенко Тімуру Дорвардовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

50.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Баянівському Володимиру Казимировичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 



 
 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 916 «Про надання дозволу гр. Баянівському Володимиру Казимировичу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

51.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Березовському Олександру Максимовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 917 «Про надання дозволу гр. Березовському Олександру Максимовичу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

52.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Біло Арпад-Стефану Євгенійовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 918 «Про надання дозволу гр. Біло Арпад-Стефану Євгенійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

53.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Бірюкову Владиславу Едуардовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 919 «Про надання дозволу гр. Бірюкову Владиславу Едуардовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 



 
 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

54.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Бондарчуку Віталію Васильовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 920 «Про надання дозволу гр. Бондарчуку Віталію Васильовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

55.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Бондарчуку Володимиру Васильовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 921 «Про надання дозволу гр. Бондарчуку Володимиру Васильовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

56.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Вишнівському Сергію Володимировичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 922 «Про надання дозволу гр. Вишнівському Сергію Володимировичу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 



 
 

57.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Глухову Сергію Сергійовичу на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 923 «Про надання дозволу гр. Глухову Сергію Сергійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

58.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Головатюку Андрію Олександровичу на  

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 924 «Про надання дозволу гр. Головатюку Андрію Олександровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

59.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Головатюку Олександру Олександровичу на  

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 925 «Про надання дозволу гр. Головатюку Олександру Олександровичу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

60.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Голубенко Вячеславу Миколайовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 



 
 

З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 926 «Про надання дозволу гр. Голубенко Вячеславу Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

61.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Григоренко Сергію Васильовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 927 «Про надання дозволу гр. Григоренко Сергію Васильовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

62.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Джурук Ігорю Володимировичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 928 «Про надання дозволу гр. Джурук Ігорю Володимировичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

63.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Домітрак Івану Михайловичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 



 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 929 «Про надання дозволу гр. Домітрак Івану Михайловичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

64.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Євчен Володимиру Олександровичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 930 «Про надання дозволу гр. Євчен Володимиру Олександровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

65.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Єфременко Денису Івановичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 931 «Про надання дозволу гр. Єфременко Денису Івановичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

66.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Жуковій Наталії Петрівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 932 «Про надання дозволу гр. Жуковій Наталії Петрівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської сільської 

ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

67.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Забіяці Сергію Миколайовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 933 «Про надання дозволу гр. Забіяці Сергію Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

68.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Завальнюку Сергію Васильовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 934 «Про надання дозволу гр. Завальнюку Сергію Васильовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

69.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Задорожному Віктору Дмитровичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 935 «Про надання дозволу гр. Задорожному Віктору Дмитровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 



 
 

 

 

70.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ільченко Миколі Вячеславовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 936 «Про надання дозволу гр. Ільченко Миколі Вячеславовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

71.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ісаєву Євгенію Олеговичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 937 «Про надання дозволу гр. Ісаєву Євгенію Олеговичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської сільської 

ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

72.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кардаш Івану Івановичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 938 «Про надання дозволу гр. Кардаш Івану Івановичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської сільської 

ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

73.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кислюку Ігорю Олеговичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 



 
 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 939 «Про надання дозволу гр. Кислюку Ігорю Олеговичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

74.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Коберник Віктору Івановичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 940 «Про надання дозволу гр. Коберник Віктору Івановичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

75.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Коваль Олександру Миколайовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 941 «Про надання дозволу гр. Коваль Олександру Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської радии» прийняти в цілому (додається). 

 

 

76.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Коваль Сергію Михайловичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 

З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 



 
 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 942 «Про надання дозволу гр. Коваль Сергію Михайловичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

77.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Колесник Сергію Андрійовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 943 «Про надання дозволу гр. Колесник Сергію Андрійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

78.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Коломієць Тарасу Петровичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 944 «Про надання дозволу гр. Коломієць Тарасу Петровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

79.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кондратюку Назару Володимировичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 



 
 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 945 «Про надання дозволу гр. Кондратюку Назару Володимировичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

80.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кременчуку Мирославу Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 946 «Про надання дозволу гр. Кременчуку Мирославу Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

81.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Куліцькому Віктору Дмитровичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 947 «Про надання дозволу гр. Куліцькому Віктору Дмитровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

82.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Лукашенко Ірині Андріївні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 948 «Про надання дозволу гр. Лукашенко Ірині Андріївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 



 
 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

83.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Мартинюку Василю Петровичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 949 «Про надання дозволу гр. Мартинюку Василю Петровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

84.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Марцинковському Ігорю Павловичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 950 «Про надання дозволу гр. Марцинковському Ігорю Павловичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

85.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Мельнику Ігорю Андрійовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 951 «Про надання дозволу гр. Мельнику Ігорю Андрійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 



 
 

86.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Мриха Олегу Володимировичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 952 «Про надання дозволу гр. Мриха Олегу Володимировичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

87.СЛУХАЛИ:. Про надання дозволу гр. Оніщенко Владиславу Павловичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 953 «Про надання дозволу гр. Оніщенко Владиславу Павловичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

88.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Паляниця Сергію Олеговичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 954 «Про надання дозволу гр. Паляниця Сергію Олеговичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

89.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Печенюку Віталію Петровичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 



 
 

З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 955 «Про надання дозволу гр. Печенюку Віталію Петровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

90.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Печенюк Ользі Василівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 956 «Про надання дозволу гр. Печенюк Ользі Василівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської сільської 

ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

91.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Подолян Владиславу Євгенійовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 957 «Про надання дозволу гр. Подолян Владиславу Євгенійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

92.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Польському Олександру Івановичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 



 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 958 «Про надання дозволу гр. Польському Олександру Івановичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

93.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Романову Павлу Петровичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 959 «Про надання дозволу гр. Романову Павлу Петровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

94.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ружицькому Руслану Юрійовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 960 «Про надання дозволу гр. Ружицькому Руслану Юрійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

95.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Сатанівському Сергію Олександровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 961 «Про надання дозволу гр. Сатанівському Сергію Олександровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

96.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Свинар Сергію Анатолійовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 962 «Про надання дозволу гр. Свинар Сергію Анатолійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

97.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Сидоренку Денису Анатолійовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 963 «Про надання дозволу гр. Сидоренку Денису Анатолійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

98.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Скрипник Володимиру Васильовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 964 «Про надання дозволу гр. Скрипник Володимиру Васильовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 



 
 

 

 

99.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Снядовському Анатолію Анатолійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 965 «Про надання дозволу гр. Снядовському Анатолію Анатолійовичу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

100.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Стасюк Наталії Олександрівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 966 «Про надання дозволу гр. Стасюк Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

101.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Столяру Сергію Володимировичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 967 «Про надання дозволу гр. Столяру Сергію Володимировичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

102.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Сьомак Дмитру Анатолійовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 



 
 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 968 «Про надання дозволу гр. Сьомак Дмитру Анатолійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

103.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Хондошку Віктору Анатолійовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 969 «Про надання дозволу гр. Хондошку Віктору Анатолійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

104.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Чверкун Віктору Петровичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 970 «Про надання дозволу гр. Чверкун Віктору Петровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

105.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Юзькову Дмитру Вячеславовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 



 
 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 971 «Про надання дозволу гр. Юзькову Дмитру Вячеславовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

106.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Яворському Денису Юрійовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 972 «Про надання дозволу гр. Яворському Денису Юрійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

107.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Андрущенко Олегу Олександровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального 

садівництва на території Лука-Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 973 «Про надання дозволу гр. Андрущенко Олегу Олександровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального 

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

 

 

108.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Андрущенко Олександру Олеговичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального 

садівництва на території Лука-Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 974 «Про надання дозволу гр. Андрущенко Олександру Олеговичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального 

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

 

 

109.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кислюку Олегу Олександровичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва 

на території Лука-Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 975 «Про надання дозволу гр. Кислюку Олегу Олександровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального 

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

 

 

110.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Пушкарьовій Надії Василівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального садівництва 

на території Лука-Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому з поправкою. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 976 «Про надання дозволу гр. Пушкарьовій Надії Василівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для індивідуального 

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

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Сивак Євдокії Климівні. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 977 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Сивак Євдокії Климівні» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Бондар А.В.. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 



 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 978 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

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

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Браславець О.Б.. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 979 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

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

(додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Браславцю Я.Ю.. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 980 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Браславцю Я.Ю.» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

115.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки гр. Брицькому Вадиму 

Леонідовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 981 «Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки гр. Брицькому Вадиму 

Леонідовичу» прийняти в цілому (додається). 

 

 

116.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки гр. Брицькому Леоніду 

Олексійовичу. 



 
 

З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 982 «Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки гр. Брицькому Леоніду 

Олексійовичу» прийняти в цілому (додається). 

 

 

117.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки гр. Бурдейному В.В.. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 983 «Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки гр. Бурдейному В.В.» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Головко Г.К.. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 984 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Головко Г.К.» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Головко Л.В.. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 985 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Головко Л.В.» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Головко М.І.. 



 
 

З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 986 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Головко М.І.» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Головко Н.А.. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 987 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Головко Н.А.» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Кухарик М.В.. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 988 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

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

(додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Кухарик О.Ю.. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 989 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

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

(додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Левченко Н.С.. 



 
 

З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 990 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Левченко Н.С.» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

125.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки гр. Машталяру М.П.. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 991 «Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки гр. Машталяру М.П.» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

126.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки гр. Обертинській Т.Г.. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 992 «Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки гр. Обертинській Т.Г.» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

127.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки гр. Обертинському Миколі 

Петровичу. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 993 «Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки гр. Обертинському 

Миколі Петровичу» прийняти в цілому (додається). 

 



 
 

 

128.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки гр. Обертинському Сергію 

Миколайовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 994 «Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки гр. Обертинському 

Сергію Миколайовичу» прийняти в цілому (додається). 

 

 

129.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки гр. Остапчук В.В.. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 995 «Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки гр. Остапчук В.В.» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Панасюку В.М.. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 996 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

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

(додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Хотлубей М.Д.. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 997 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Хотлубей М.Д.» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Юрченку Т.П.. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 998 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Юрченку Т.П.» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Юрченко Т.В.. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 17 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 999 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

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

(додається). 

 

 

 

        Сільський голова                                                         Богдан АВГУСТОВИЧ 


