
 
 

        

  

 

   

УКРАЇНА 

Вінницька область Вінницький район 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ПРОТОКОЛ   № 9 

9 - ої  сесії 

Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання 

 

16.04.2021 року                                                                 с. Лука-Мелешківська                         
                            

Всього депутатів ради     - 22 депутатів 

Присутніх на сесії            - 18 депутатів (додаток 1) 

Запрошених                      - 7 осіб (додаток 2) 

 

Відкриває пленарне засідання 9 сесії сільської ради 8 скликання голова Лука-

Мелешківської  сільської ради Августович Б.І.. 

За результатами реєстрації на пленарне засідання 9 сесії сільської ради 8 скликання 

прибуло 18 депутатів з 22 депутатів загального складу ради. 

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

Україні” сесія повноважна розпочати роботу. Надійшла пропозиція розпочати роботу 

сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 19 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято.  

 

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

Звучить Гімн України. 

 

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

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

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

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

Перед початком сесії запросив до слова військового комісара Іванова Сергія 

Сергійовича, який прибув на засідання сесії для знайомства з депутатами та доповів про 

основні завдання в організації мобілізації людських і транспортних ресурсів – 

комплектування Збройних Сил України, адже за питання мобілізації на території громади 

відповідає сільський голова.  

Запросив до слова Войціцьку Тетяну Борисівну, яку призначено ліквідатором відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради, для доповіді щодо 

процесу ліквідації відділу, яка повідомила про оформлення документів про закриття 

рахунків, отримання довідки про відсутність руху коштів та про нульовий бюджет. 

 

СЛУХАЛИ: Обговорення порядку денного та регламенту роботи 9 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                        - 19 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято. 

Августович Б.І., сільський голова, вніс пропозицію виключити з порядку денного 

питання про утворення КЗ «Центр культури і дозвілля» та затвердження Положення про 

конкурс на посаду директора ЦКіД, оскільки ці питання не пройшли схвалення 

профільною комісією. А також виключити питання про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється 

громадян Кривоноса Максима Івановича, Медведєва Михайла Івановича, Терещенко 

Ольги Василівни, Серебрякової Тетяни Дмитрівни, яке теж  профільною комісією 

відправлено на доопрацювання. 

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

денного із змінами. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 19 

                               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 1 год. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 19 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято.  

ВИРІШИЛИ: Порядок денний та регламент роботи 9 сесії сільської ради 8 скликання 

затвердити в цілому.  

 

Порядок денний 9 сесії 

Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання 

 

Про утворення Центру надання адміністративних послуг Лука-Мелешківської сільської 

ради. 
Інформує: заступник сільського голови Бондарчук Е.О. 

Про затвердження положення про конкурс на посаду директора ЗЗСО. 
Інформує: начальник відділу освітии і культури Маціпура Л.П. 

Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації. 
Інформує: секретар сільської ради Шеванюк О.В. 

Про закріплення депутатів Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання за селами 

територіальної громади та вулицями с. Лука-Мелешківська (в новій редакції). 
Інформує: секретар сільської ради Шеванюк О.В. 

Про внесення змін до виконавчого комітету Лука-Мелешківської сільської ради по 

персональному складу. 
Інформує: секретар сільської ради Шеванюк О.В. 

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

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

2021 рік (у новій редакції). 
Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М. 

Про передачу міжбюджетних трансфертів у 2021 році. 



 
 

Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М. 
Про  внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання  від 24.12.2020 року за 

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

(025300000000) (код бюджету)». 
Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М. 

Про затвердження звіту про хід виконання бюджету Лука-Мелешківської сільської ради за 

1-й квартал 2021 року. 
Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М. 

Про  затвердження назв  масиву та урочища. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про погодження Проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно 

територіального утворення села Цвіжин Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького 

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

Про погодження Проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно 

територіального утворення села Іванівка Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького 

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

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності на території Лука-

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

Про продаж права оренди земельної ділянки комунальної власності, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на земельних торгах (аукціон) на 

території Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району, Вінницької області «за 

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

15. Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок, права на які 

виставлятимуться на земельні торги у формі аукціону на території Лука-Мелешківської 

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

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

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

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

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

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

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

Про затвердження проекту землеустрою Ваколюка Валерія Володимировича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки учаснику 

бойових дій громадянину Горбаню Олександру Миколайовичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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

Про затвердження проекту землеустрою Кучерук Дениса Олегович. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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



 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

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

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

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

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

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

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

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

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

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

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

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

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

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

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

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

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

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

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

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

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

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

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

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове 

призначення якої змінюється громадянки Волковецької Любові Павлівни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове 

призначення якої змінюється громадянки Коломійчук Галини Іванівни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове 

призначення якої змінюється громадянина Шевчука Михайла Петровича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про продаж права оренди земельної ділянки комунальної власності, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на земельних торгах (аукціон) на 

території Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району, Вінницької області «за 

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

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної  

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  (присадибна 

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

сільської ради,  яка перебуває у власності гр. Візнюк Надії Лукинічни. 



 
 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Волотюк Зої  Анатоліївни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Гайдай Олександра 

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

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Косецького Олександра 

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

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Завальнюка Володимира 

Михайловича, Завальнюка Олега Володимировича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Чорновіла Олексія 

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

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Похтель Тетяні 

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

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Гоменюка Петра 

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

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Касіяна Максима 

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

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Колісника Олександра 

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

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості ) Лебідь Ольги Василівни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Мисловської  Руслани  

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



 
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Пацалюк Марії Степанівни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Романко Вікторії  Іванівни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Стальмахова Валентина 

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

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та технічної документації із 

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

місцевості) Герцун Любові Костянтинівни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Березовського Вячеслава 

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

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Леонідовича, Кожушної Станіслави Леонідівни, Плохотнюк Наталії Іванівни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про надання дозволу  гр. Студзінському Андрію Вікторовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для ведення 

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

Про надання дозволу  гр. Філатову Владиславу Олексійовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для ведення 

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

Про надання дозволу гр. Боринській Олені Василівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо  відведення в приватну власність земельної  ділянки, для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території 

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

Про надання дозволу гр. Рафальській Оксані Василівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо  відведення в приватну власність земельної  ділянки, для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, госпо-дарських будівель і споруд на території 

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

Про надання дозволу гр. Мартинюку Василю Васильовичу на виготовлення технічної 

документації по встановленню меж земельних ділянок на території Лука-Мелешківської 

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



 
 

Про надання дозволу гр. Гаврилюк Тетяні Савівні на виготовлення технічної документації 

по встановленню меж земельних ділянок на території Лука-Мелешківської сільської ради, 

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

71. Про надання дозволу гр. Рєпіній Людмилі Валеріївні на виготовлення технічної 

документації по встановленню меж земельної ділянки на території Лука-Мелешківської 

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

72. Про надання дозволу гр. Шапочніку Віктору Сергійовичу на виготовлення технічної 

документації по встановленню меж земельної ділянки на території Лука-Мелешківської 

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

73. Про надання дозволу гр. Бондар Валентині Василівні на виготовлення технічної 

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

місцевості) в с.Хижинці на території Лука-Мелешківської сільської ради, в межах 

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

74. Про надання дозволу гр. Бортнівській Жанні Францівні на виготовлення технічної 

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

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

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

75. Про надання дозволу гр.гр. Гладченку Денису Олександровичу, Гладченку Вадиму 

Васильовичу на виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) 

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

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

76. Про надання дозволу гр. Добровольській Наталії Леонідівні на виготов-лення технічної 

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

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

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

77. Про надання дозволу гр. Маркову Віктору Семеновичу на виготовлення технічної 

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

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

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

78. Про надання дозволу гр.гр.Тарасюк Валентині Леонідівні, Тарасюку Руслану 

Васильовичу, Кваснівській Наталії Василівні на виготовлення технічної документації 

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

с.Майдан-Чапельський на території Лука-Мелешківської сільської ради, в межах 

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

79. Про надання дозволу  гр. Тарасюк Світлані Омелянівні  на виготовлення технічної 

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

місцевості) в с. Хижинці  на території  Лука-Мелешківської сільської ради, в межах 

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

80. Про надання дозволу гр. Крисіній Ганні Василівні на виготовлення технічної 

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

місцевості) в с. Майдан-Чапельський на території Лука-Мелешківської сільської ради, в 

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

81. Про надання дозволу  гр. Бирко Валентині Михайлівні  на виготовлення технічної 



 
 

документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  в с. Хижинці на території  Лука-Мелешківської сільської ради, в межах 

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

82. Про надання дозволу гр. Гудимчуку Андрію Андрійовичу на виготовлення технічної 

документації  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) в с.Іванівка на території Лука-Мелешківської сільської ради, в межах 

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

83. Про надання дозволу  гр. Данькевичу Віталію Олександровичу  на  виготовлення 

технічної документації щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) на території с.Майдан-Чапельський Лука-Мелешківської сільської ради, в 

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

84. Про надання дозволу гр. Косюк Лідії Василівні на виготовлення технічної документації 

щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. 

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

85. Про надання дозволу гр. Кривенькій Наталії Анатоліївні на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

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

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

86. Про надання дозволу гр.гр. Мадей Євдокії Миколаївні, Маринчук Людмилі 

Володимирівні, Мед Таїсії Володимирівні, Мадей Андрію Володимировичу, Мадею 

Вадиму Володимировичу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с.Прибузьке на території 

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

87. Про надання дозволу  гр. Поліщуку Станіславу Вікторовичу на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

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

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

88. Про надання дозволу  гр. Ткачук Марії Леонтіївні на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

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

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

89. Про надання дозволу Лука-Мелешківській сільській раді на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з 

метою виправлення помилки в відомостях Державного земельного кадастру (зміна 

конфігурації земельної ділянки) на території с. Сокиринці Лука-Мелешківської сільської 

ради «в межах населеного пункту». 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

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

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Богачук Ользі Сергіївні. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 



 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Богачук Ользі Сергіївні. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Бронзовій Лілії Василівні. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Вовкотруб Вікторії Василівні (в інтересах неповнолітньої 

Вовкотруб Анни Романівни). 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Вовкотруб Вікторії Василівні (в інтересах неповнолітньої 

Вовкотруб Анни Романівни). 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Вовкотруб Вікторії Василівні (в інтересах неповнолітньої 

Вовкотруб Любові Романівни). 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Вовкотруб Вікторії Василівні (в інтересах неповнолітньої 

Вовкотруб Анни Романівни). 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Вовкотруб Вікторії Василівні (в інтересах неповнолітньої 

Вовкотруб Любові Романівни). 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Гайдаренку Денису Олександровичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Гайчені Володимиру Івановичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Голощук Майї Ігорівні. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Григор’єву Денису Валентиновичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Кічьовій Олені Геннадіївні. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Логунову Геннадію Анатолійовичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 



 
 

земельної ділянки гр. Логунову Геннадію Анатолійовичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Логуновій Надії Володимирівні. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Логуновій Надії Володимирівні. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Логуновій Надії Володимирівні. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Мисику Валерію Антоновичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок гр. Піддубському Вадиму Сергійовичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Сиворінській Раїсі Афанасіївні. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 



 
 

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Юрченко Марку Олексійовичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Юрченко Надії Іванівні. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Сьомаку Дмитру Анатолійовичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Довгань Віті Степанівні. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Різник Анні Сергіївні. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

136. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення «Вуличний 

комітет «Кюрі». 
Інформує: начальник юридичного відділу Бондар В.М. 

 
 

1.СЛУХАЛИ: Про утворення Центру надання адміністративних послуг Лука-Мелешківської 

сільської ради. 
З інформацією виступила Бондарчук Е.О. – заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради про утворення постійно діючого робочого органу Лука-

Мелешківської сільської ради «Центр надання адміністративних послуг Лука-Мелешківської 

сільської ради». Основними завданнями Центру є: організація надання адміністративних послуг у 

найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень; спрощення 

процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання; забезпечення 

інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що 

надаються через адміністратора. Перелік адміністративних послуг, які надаватимуться через 

Центр, буде визначено рішенням Лука-Мелешківської сільської ради. А також доповіла про 

необхідність затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг та Регламент 

Центру. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 241 «Про утворення Центру надання адміністративних послуг Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

2.СЛУХАЛИ: Про затвердження положення про конкурс на посаду директора ЗЗСО. 
З інформацією виступила Кушніренко В.А. – спеціаліст відділу освіти та культури. 



 
 

Ознайомила з проєктом Положення, яке визначає процедуру проведення конкурсного 

відбору на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти комунальної 

форми власності  Лука-Мелешківської сільської ради, підпорядкованих  органу управління у сфері 

освіти та культури  Лука-Мелешківської сільської  ради. Ознайомила з вимогами до кандидатів на 

посаду та процедурою проведення конкурсу.  

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 242 «Про затвердження положення про конкурс на посаду директора 

ЗЗСО» прийняти в цілому (додається). 

 

 

3.СЛУХАЛИ: Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації.  
З інформацією виступив Бондар В.М. – начальник юридичного відділу. Ознайомив, що 

проєктом рішення пропонується повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців 

та громадських формувань, покласти на виконавчі органи Лука-Мелешківської сільської ради, а 

обов’язки з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань покласти на 

державних реєстраторів виконавчих органів Лука-Мелешківської сільської ради. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 243 «Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

4.СЛУХАЛИ: Про закріплення депутатів Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання за 

селами територіальної громади та вулицями с. Лука-Мелешківська (в новій редакції). 

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

присутніх про мету охоплення депутатською діяльністю всієї території громади, посиленням 

персональної відповідальності депутатів перед виборцями та розприділення рівномірного 

навантаження на кожного депутата. Повідомила про пропущені вулиці по с. Лука-Мелешківська 

при попередньому закріпленні. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 244 «Про закріплення депутатів Лука-Мелешківської сільської ради 8 

скликання за селами територіальної громади та вулицями с. Лука-Мелешківська (в новій 

редакції)» прийняти в цілому (додається). 

 

 

5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до виконавчого комітету Лука-Мелешківської сільської 

ради по персональному складу. 

З інформацією виступила Шеванюк О.В. – секретар сільської ради. Довела до відома 

присутніх про виключення із складу виконавчого комітету – Титко Галини Володимирівни в 

зв’язку із звільненням. А також із пропозицією включити до складу виконавчого комітету 

керівників виконавчих органів ради Лука-Мелешківської сільської ради: Шмігленка Сергія 



 
 

Івановича – начальника Центру надання соціальних послуг; Цьомик Романа Вікторовича (за 

згодою). 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 245 «Про внесення змін до виконавчого комітету Лука-Мелешківської 

сільської ради по персональному складу» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

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

установ на 2021 рік (у новій редакції). 

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

присутніх про необхідність, в зв’язку з створенням ЦНАПу, відведенням 8 штатних одиниць, дане 

рішення збільшення чисельності працівників сільської ради не потягне, оскільки планується 

переведення з одного відділу до іншого. А також про додаткових 0.5 ставки в КУ «Інклюзивно-

ресурсний центр».  

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 246 «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). 

 

 

7.СЛУХАЛИ: Про передачу міжбюджетних трансфертів у 2021 році. 

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

необхідністю передати із загального фонду бюджету Лука-Мелешківської сільської територіальної 

громади у вигляді міжбюджетних трансфертів: Вінницькому районному бюджету кошти для 

компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, що були призначені 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року №558 «Про затвердження 

Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»; 

ДПРЗ-1 ГУ ДСНС України у Вінницькій області кошти на виконання Програми забезпечення 

пожежної та техногенної безпеки на території  Лука-Мелешківської сільської територіальної 

громади на 2021рік.  

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 247 «Про передачу міжбюджетних трансфертів у 2021 році» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

8.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 (025300000000) (код бюджету)». 
З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу. Повідомила про 

необхідність збільшити видатки на погашення недоїмки до бюджету по Пилявській сільській раді, 

на оплату послуг розгортання снігу та послуг екскаватора, для оплати компенсаційних виплат за 

проїзд окремих категорій населення територіальної громади на приміському маршруті загального 



 
 

користування, для оплати компенсаційних виплат за перевезення залізничним транспортом 

пільгових категорій населення територіальної громади у приміському сполучені, на оплату робіт 

по громадянам, на яких накладено адмінстягнення у вигляді суспільно корисних робіт по договору 

ЦПХ на території Лука-Мелешківської територіальної громади, на поточний ремонт дорожнього 

покриття проїзду між с.Лука-Мелешківська та с.Тютьки вул.Миру та с.Прибузьке вул. Шевченка, 

поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральна, вул.Незалежності, вул.Коцюбинського, 

вул.Шевченка, вул.Київська в с.Лука-Мелешківська, на утримання в належному стані благоустрою 

територіальної громади, а саме придбання обладнання та інвентаря, оплата послуг по обрізці гілля 

та дерев, для придбання паливно - мастильних матеріалів та взуття для захисту особового складу 

під час гасіння пожеж та інших надзвичайних ситуацій, на виконання робіт по об’єкту: «Нове 

будівництво мереж зовнішнього освітлення в с.Хижинці та с.Сокиринці»,  на виготовлення та 

проведення експертизи  проектно кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 

першого поверху адммінбудинку з улаштуванням ЦНАП с.Лука-Мелешківська, вул.Центральна,2», 

на  коригування експертизи ПКД по об’єкту: Реконструкція спортивної зали в КЗ «Хижинецький 

ліцей Вінницької області», на реконструкцію мереж вуличного освітлення по вул.Шевченка в         

с. Прибузьке. 

ВИСТУПИЛИ: 

Завертаний О.С. – депутат сільської ради від виборчого округу № 7. 

Повідомив присутнім про подання звернення до сільської ради про потребу підсипання 

доріг, примушення ТОВ «Агробуг»  та ТОВ «Національна зернова компанія» дотримуватись меж і 

норм санітарної зони, заборони руйнування асфальтного покриття по селук, засмічення лісосмуг, 

вирішення проблеми водопостачання, оздоровленння участника АТО Фіщук В.В. – жителя с. 

Пилява та незадоволенння щодо графіку роботи старости Яришівського старостинського округу. 

Бондарчук Е.О. – заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради. Повідомила, що відділом соціального захисту та охорони здоров’я сільської ради участнику 

АТО Фіщук В.В. запропоновано безкоштовна путівка на лікування, але громадянин не 

зацікавілений, а примусово його лікувати ми не можемо. 

Кухар В.А. – староста Яришівського старостинського округу. Нагадала присутнім, що в її 

окрузі 6 сіл, графік затверджений, до відома громадян доведений.  

Августович Б.І. – сільський голова. Повідомив, що звернення депутата сільської ради 

опрацьованог, підготовлена відповідь. Наголосив на тому, що всі перераховані недоліки та 

недоопрацювання залишились в спадок від Пилявської сільської ради, депутатом якої Завертаний 

О.С. був в попередніх скликаннях. Поступово всі проблеми будуть вирішені по всіх селах. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 19 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 248 «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 (025300000000) (код бюджету)» прийняти в цілому (додається). 

 

 

9.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про хід виконання бюджету Лука-Мелешківської 

сільської ради за 1-й квартал 2021 року. 
З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу. Ознайомила 

присутніх про хід виконання  Лука-Мелешківського  сільського бюджету за І квартал 2021 року, а 

саме по доходах в загальній сумі  11 144 901,44 грн., та по видатках в загальній сумі 20 381 726,24 

грн.. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 249 «Про затвердження звіту про хід виконання бюджету Лука-

Мелешківської сільської ради за 1-й квартал 2021 року» прийняти в цілому (додається). 

 

 



 
 

10.СЛУХАЛИ: Про затвердження назв масиву та урочища. 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва про затвердження назви масиву «Парпурівський» та урочища «Парпурівський», що 

знаходяться на території села Лука-Мелешківська Вінницького району Вінницької області, а 

також про повідомлення Вінницькій регіональній філії ДП «Національні інформаційні системи» 

про прийняття даного рішення. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 250 «Про затвердження назв масиву та урочища» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

11.СЛУХАЛИ: Про погодження Проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

адміністративно територіального утворення села Цвіжин Лука-Мелешківської сільської 

ради Вінницького району Вінницької області. 

З інформацією по проєкту землеустрою виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 251 «Про погодження Проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж адміністративно територіального утворення села Цвіжин Лука-Мелешківської сільської ради 

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

 

 

12.СЛУХАЛИ: Про погодження Проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

адміністративно територіального утворення села Іванівка Лука-Мелешківської сільської 

ради Вінницького району Вінницької області. 
З інформацією по проєкту землеустрою виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 252 «Про погодження Проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж адміністративно територіального утворення села Іванівка Лука-Мелешківської сільської ради 

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

 

 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності на території Лука-

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

будівництва про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, загальною площею 1,3697 га, що утворена 

шляхом поділу із земель запасу комунальної власності та закріплення меж земельної ділянки, 

реєстрації права власності на земельну ділянку в Державному реєстрі прав на нерухоме майно і 

включення її до Переліку земельних ділянок, право на які виставляється на земельні торги 



 
 

(аукціон). 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 253 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності на території Лука-Мелешківської 

сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 

 

14.СЛУХАЛИ: Про продаж права оренди земельної ділянки комунальної власності, для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на земельних торгах (аукціон) на 

території Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району, Вінницької області «за 

межами населеного пункту». 

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

будівництва. Ознайомив з перевагами при наданні дозволу на продаж права оренди земельної 

ділянки комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

площею 21,9195 га, на земельних торгах (аукціон), на території Лука-Мелешківської сільської 

ради, Вінницького району, Вінницької області «за межами населеного пункту» та про необхідність 

доручити сільському голові Августовичу Б.І. укласти договір на виконання проведення земельних 

торгів (аукціон) з виконавцем земельних торгів (аукціон). 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 254 «Про продаж права оренди земельної ділянки комунальної 

власності, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на земельних торгах 

(аукціон) на території Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району, Вінницької області 

«за межами населеного пункту»» прийняти в цілому (додається). 

 

 

15.СЛУХАЛИ: Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок, права на 

які виставлятимуться на земельні торги у формі аукціону на території Лука-Мелешківської 

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

будівництва. Повідомив, що головною метою прийняття даного рішення є забезпечення залучення 

інвестицій в розвиток населених пунктів, створення сприятливих умов для розвитку 

підприємництва, забезпечення прозорості, гласності при передачі в оренду земельної ділянки. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 255 «Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок, 

права на які виставлятимуться на земельні торги у формі аукціону на території Лука-

Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 



 
 

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

громадянці Лозі Олені Олександрівні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 256 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

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

 

 

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

громадянину Петренку Василю Максимовичу. 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 257 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Петренку Василю Максимовичу» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

громадянину Шаргородському Вадиму Васильовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 258 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Шаргородському Вадиму Васильовичу» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

19.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Ваколюка Валерія Володимировича. 

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

управління майном та будівництва. 
Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 259 «Про затвердження проекту землеустрою Ваколюка Валерія 

Володимировича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

20.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Верзун Тараса Михайловича. 



 
 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 260 «Про затвердження проекту землеустрою Верзун Тараса 

Михайловича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

учаснику бойових дій громадянину Горбаню Олександру Миколайовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 261 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки учаснику бойових дій громадянину Горбаню Олександру Миколайовичу» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

22.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Кривенко Павліни Миколаївни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 262 «Про затвердження проекту землеустрою Кривенко Павліни 

Миколаївни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

23.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Кучерук Дениса Олеговича. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 263 «Про затвердження проекту землеустрою Кучерук Дениса 

Олегович» прийняти в цілому (додається). 

 

 

24.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Лащенко Валентини Василівни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 



 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 264 «Про затвердження проекту землеустрою Лащенко Валентини 

Василівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

громадянці Наконечній Надії Іванівні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 265 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці Наконечній Надії Іванівні» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

громадянину Сметані Олександру Ігоровичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 266 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Сметані Олександру Ігоровичу» прийняти в цілому (додається). 

 

 

27.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Харченка Ігоря Олеговича. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 267 «Про затвердження проекту землеустрою Харченка Ігоря 

Олеговича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

громадянці Хитрук Людмилі Василівні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 



 
 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 268 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці Хитрук Людмилі Василівні» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

громадянину Березовському Вячеславу Анатолійовичу. 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 269 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Березовському Вячеславу Анатолійовичу» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

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

громадянці Шепель Людмилі Анатоліївні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 270 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці Шепель Людмилі Анатоліївні» прийняти в цілому (додається).  

 

 

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

громадянці Калюжній Лесі Михайлівні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 271 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці Калюжній Лесі Михайлівні» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

громадянину Калюжному Олександру Михайловичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 272 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Калюжному Олександру Михайловичу» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

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

громадянці Поляруш Ларисі Григорівні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 273 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці Поляруш Ларисі Григорівні» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

громадянину Шимку Юрію Петровичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 274 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Шимку Юрію Петровичу» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

громадянці Мокрак Світлані Анатоліївні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 275 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці Мокрак Світлані Анатоліївні» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

громадянину Гуменюку Денису Олеговичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 276 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Гуменюку Денису Олеговичу» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

цільове призначення якої змінюється громадянки Волковецької Любові Павлівни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 277 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється громадянки Волковецької Любові 

Павлівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

цільове призначення якої змінюється громадянки Коломійчук Галини Іванівни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 278 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється громадянки Коломійчук Галини Іванівни» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

цільове призначення якої змінюється громадянина Шевчука Михайла Петровича. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 279 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється громадянина Шевчука Михайла 

Петровича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

40.СЛУХАЛИ: Про продаж права оренди земельної ділянки комунальної власності, для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на земельних торгах (аукціон) на 

території Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району, Вінницької області «за 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 



 
 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 280 «Про продаж права оренди земельної ділянки комунальної 

власності, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на земельних торгах 

(аукціон) на території Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району, Вінницької області 

«за межами населеного пункту»» прийняти в цілому (додається). 

 

 

41.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. Візнюк Надії Лукинічни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 281 «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. Візнюк Надії Лукинічни» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 282 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Волотюк Зої 

Анатоліївни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Гайдай Олександра 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 283 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Гайдай Олександра 

Васильовича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 284 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Василівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Косецького Олександра 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 285 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Олександра Миколайовича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 286 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Адамовича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Завальнюка Володимира 

Михайловича, Завальнюка Олега Володимировича. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 



 
 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 287 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Володимира Михайловича, Завальнюка Олега Володимировича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 288 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Вікторівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Чорновіла Олексія 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 1 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 289 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Чорновіла Олексія 

Микитовича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Похтель Тетяні 

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

управління майном та будівництва.  

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 290 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Похтель Тетяні 

Анатоліївні» прийняти в цілому (додається). 

 

 



 
 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Гоменюка Петра 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 291 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Гоменюка Петра 

Парфентійовича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Касіяна Максима 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 292 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Касіяна Максима 

Валерійовича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Колісника Олександра 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        -   

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 293 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Колісника Олександра 

Карповича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 294 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Лебідь Ольги 

Василівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Мисловської Руслани  

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 295 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Мисловської Руслани 

Анатоліївни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 296 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Павлівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 297 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Василівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 



 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 298 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Степанівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Романко Вікторії  Іванівни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 299 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Романко Вікторії 

Іванівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Стальмахова Валентина 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 300 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Валентина Михайловича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 301 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Анатоліївни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

62.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та технічної 

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

натурі (на місцевості) Герцун Любові Костянтинівни. 



 
 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 302 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та 

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

натурі (на місцевості) Герцун Любові Костянтинівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Березовського Вячеслава 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        -   

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 303 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Вячеслава Анатолійовича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

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

Леонідовича, Кожушної Станіслави Леонідівни, Плохотнюк Наталії Іванівни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 304 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Леонідовича, Кожушної Станіслави Леонідівни, Плохотнюк Наталії Іванівни» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

65.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Студзінському Андрію Вікторовичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства на території Лука-Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 305 «Про надання дозволу гр. Студзінському Андрію Вікторовичу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства на території Лука-Мелешківської сільської ради» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

66.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Філатову Владиславу Олексійовичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства на території Лука-Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        -  

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 306 «Про надання дозволу гр. Філатову Владиславу Олексійовичу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства на території Лука-Мелешківської сільської ради» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

67.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Боринській Олені Василівні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення в приватну власність земельної ділянки, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 307 «Про надання дозволу гр. Боринській Олені Василівні на 

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

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

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

 

 

68.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Рафальській Оксані Василівні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення в приватну власність земельної ділянки, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо-дарських будівель і споруд на 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 308 «Про надання дозволу гр. Рафальській Оксані Василівні на 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо-дарських будівель і споруд на території 

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

 



 
 

 

69.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Мартинюку Василю Васильовичу на виготовлення 

технічної документації по встановленню меж земельних ділянок на території Лука-

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 309 «Про надання дозволу гр. Мартинюку Василю Васильовичу на 

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

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

 

 

70.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Гаврилюк Тетяні Савівні на виготовлення технічної 

документації по встановленню меж земельних ділянок на території Лука-Мелешківської 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 310 «Про надання дозволу гр. Гаврилюк Тетяні Савівні на виготовлення 

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

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

 

 

71.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Рєпіній Людмилі Валеріївні на виготовлення 

технічної документації по встановленню меж земельної ділянки на території Лука-

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 311 «Про надання дозволу гр. Рєпіній Людмилі Валеріївні на 

виготовлення технічної документації по встановленню меж земельної ділянки на території Лука-

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

 

 

72.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Шапочніку Віктору Сергійовичу на виготовлення 

технічної документації по встановленню меж земельної ділянки на території Лука-

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 



 
 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 312 «Про надання дозволу гр. Шапочніку Віктору Сергійовичу на 

виготовлення технічної документації по встановленню меж земельної ділянки на території Лука-

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

 

 

73.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Бондар Валентині Василівні на виготовлення 

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

місцевості) в с.Хижинці на території Лука-Мелешківської сільської ради, в межах 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 313 «Про надання дозволу гр. Бондар Валентині Василівні на 

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

натурі (на місцевості) в с.Хижинці на території Лука-Мелешківської сільської ради, в межах 

населеного пункту» прийняти в цілому (додається). 

 

 

74.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Бортнівській Жанні Францівні на виготовлення 

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

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 314 «Про надання дозволу гр. Бортнівській Жанні Францівні на 

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

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

населеного пункту» прийняти в цілому (додається). 

 

 

75.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр.гр. Гладченку Денису Олександровичу, Гладченку 

Вадиму Васильовичу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

території Лука-Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 315 «Про надання дозволу гр.гр. Гладченку Денису Олександровичу, 

Гладченку Вадиму Васильовичу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 



 
 

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

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

 

 

76.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Добровольській Наталії Леонідівні на виготов-лення 

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

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 316 «Про надання дозволу гр. Добровольській Наталії Леонідівні на 

виготов-лення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

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

населеного пункту» прийняти в цілому (додається). 

 

 

77.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Маркову Віктору Семеновичу на виготовлення 

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

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 317 «Про надання дозволу гр. Маркову Віктору Семеновичу на 

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

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

населеного пункту» прийняти в цілому (додається). 

 

 

78.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр.гр.Тарасюк Валентині Леонідівні, Тарасюку Руслану 

Васильовичу, Кваснівській Наталії Василівні на виготовлення технічної документації щодо 

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

Чапельський на території Лука-Мелешківської сільської ради, в межах населеного пункту. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 318 «Про надання дозволу гр.гр.Тарасюк Валентині Леонідівні, 

Тарасюку Руслану Васильовичу, Кваснівській Наталії Василівні на виготовлення технічної 

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

с.Майдан-Чапельський на території Лука-Мелешківської сільської ради, в межах населеного 

пункту» прийняти в цілому (додається). 

 



 
 

 

79.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Тарасюк Світлані Омелянівні на виготовлення 

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

місцевості) в с. Хижинці на території Лука-Мелешківської сільської ради, в межах 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 319 «Про надання дозволу гр. Тарасюк Світлані Омелянівні на 

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

натурі (на місцевості) в с. Хижинці на території Лука-Мелешківської сільської ради, в межах 

населеного пункту» прийняти в цілому (додається). 

 

 

80.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Крисіній Ганні Василівні на виготовлення технічної 

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

місцевості) в с. Майдан-Чапельський на території Лука-Мелешківської сільської ради, в 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 320 «Про надання дозволу гр. Крисіній Ганні Василівні на виготовлення 

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

місцевості) в с. Майдан-Чапельський на території Лука-Мелешківської сільської ради, в межах 

населеного пункту» прийняти в цілому (додається). 

 

 

81.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  гр. Бирко Валентині Михайлівні  на виготовлення 

технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  в с. Хижинці на території Лука-Мелешківської сільської ради, в межах 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 321 «Про надання дозволу гр. Бирко Валентині Михайлівні на 

виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) в с. Хижинці на території Лука-Мелешківської сільської ради, в межах 

населеного пункту» прийняти в цілому (додається). 

 

 

82.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Гудимчуку Андрію Андрійовичу на виготовлення 

технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 



 
 

місцевості) в с.Іванівка на території Лука-Мелешківської сільської ради, в межах населеного 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 322 «Про надання дозволу гр. Гудимчуку Андрію Андрійовичу на 

виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) в с.Іванівка на території Лука-Мелешківської сільської ради, в межах 

населеного пункту» прийняти в цілому (додається). 

 

 

83.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Данькевичу Віталію Олександровичу на иготовлення 

технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на території с.Майдан-Чапельський Лука-Мелешківської сільської ради, в межах 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 323 «Про надання дозволу гр. Данькевичу Віталію Олександровичу на 

иготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на території с.Майдан-Чапельський Лука-Мелешківської сільської ради, в 

межах населеного пункту» прийняти в цілому (додається). 

 

 

84.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Косюк Лідії Василівні на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 324 «Про надання дозволу гр. Косюк Лідії Василівні на виготовлення 

технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

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

пункту» прийняти в цілому (додається). 

 

 

85.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кривенькій Наталії Анатоліївні на виготовлення 

технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

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

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

управління майном та будівництва. 



 
 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 325 «Про надання дозволу гр. Кривенькій Наталії Анатоліївні на 

виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) в с. Яришівка на території Лука-Мелешківської сільської ради, в межах 

населеного пункту» прийняти в цілому (додається). 

 

 

86.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр.гр. Мадей Євдокії Миколаївні, Маринчук Людмилі 

Володимирівні, Мед Таїсії Володимирівні, Мадей Андрію Володимировичу, Мадею Вадиму 

Володимировичу на виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с.Прибузьке на території Лука-

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 326 «Про надання дозволу гр.гр. Мадей Євдокії Миколаївні, Маринчук 

Людмилі Володимирівні, Мед Таїсії Володимирівні, Мадей Андрію Володимировичу, Мадею 

Вадиму Володимировичу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с.Прибузьке на території Лука-

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

 

 

87.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Поліщуку Станіславу Вікторовичу на виготовлення 

технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 327 «Про надання дозволу гр. Поліщуку Станіславу Вікторовичу на 

виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

населеного пункту» прийняти в цілому (додається). 

 

 

88.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ткачук Марії Леонтіївні на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 



 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 328 «Про надання дозволу гр. Ткачук Марії Леонтіївні на виготовлення 

технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

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

пункту» прийняти в цілому (додається). 

 

 

89.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Лука-Мелешківській сільській раді на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки з метою виправлення помилки в відомостях Державного земельного кадастру (зміна 

конфігурації земельної ділянки) на території с. Сокиринці Лука-Мелешківської сільської 

ради «в межах населеного пункту». 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 329 «Про надання дозволу Лука-Мелешківській сільській раді на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки з метою виправлення помилки в відомостях Державного земельного кадастру 

(зміна конфігурації земельної ділянки) на території с. Сокиринці Лука-Мелешківської сільської 

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

 

 

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 330 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

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

цілому (додається). 

 

 

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 331 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

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

цілому (додається). 



 
 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Богачук Ользі Сергіївні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 332 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Богачук Ользі Сергіївні» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Богачук Ользі Сергіївні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 333 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Богачук Ользі Сергіївні» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Бортнику Петру Антоновичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 334 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бортнику Петру Антоновичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Бронзовій Лілії Василівні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 335 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бронзовій Лілії Василівні» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Ваколюку Михайлу Володимировичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 336 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Ваколюку Михайлу Володимировичу» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Вовкотруб Вікторії Василівні (в інтересах неповнолітньої 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 337 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Вовкотруб Вікторії Василівні (в інтересах 

неповнолітньої Вовкотруб Анни Романівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Вовкотруб Вікторії Василівні (в інтересах неповнолітньої 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 338 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Вовкотруб Вікторії Василівні (в інтересах 

неповнолітньої Вовкотруб Анни Романівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Вовкотруб Вікторії Василівні (в інтересах неповнолітньої 

Вовкотруб Любові Романівни). 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 



 
 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 339 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Вовкотруб Вікторії Василівні (в інтересах 

неповнолітньої Вовкотруб Любові Романівни)» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Вовкотруб Вікторії Василівні (в інтересах неповнолітньої 

Вовкотруб Анни Романівни). 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 340 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Вовкотруб Вікторії Василівні (в інтересах 

неповнолітньої Вовкотруб Анни Романівни)» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Вовкотруб Вікторії Василівні (в інтересах неповнолітньої 

Вовкотруб Любові Романівни). 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 341 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Вовкотруб Вікторії Василівні (в інтересах 

неповнолітньої Вовкотруб Любові Романівни)» прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Гайдаренку Денису Олександровичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 342 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Гайдаренку Денису Олександровичу» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 



 
 

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

відведення земельної ділянки гр. Гайчені Володимиру Івановичу. 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 343 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

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

цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Голощук Майї Ігорівні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 344 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Голощук Майї Ігорівні» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Григор’єву Денису Валентиновичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 345 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Григор’єву Денису Валентиновичу» прийняти 

в цілому (додається). 

 

 

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 346 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Загарія Олександру Анатолійовичу» 

прийняти в цілому (додається). 



 
 

 

 

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 347 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Кічьовій Олені Геннадіївні» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Логунову Геннадію Анатолійовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 348 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Логунову Геннадію Анатолійовичу» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Логунову Геннадію Анатолійовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 349 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Логунову Геннадію Анатолійовичу» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Логуновій Надії Володимирівні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 350 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Логуновій Надії Володимирівні» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Логуновій Надії Володимирівні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 351 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Логуновій Надії Володимирівні» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Логуновій Надії Володимирівні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 352 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Логуновій Надії Володимирівні» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Мартинюку Сергію Ілларіоновичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 353 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Мартинюку Сергію Ілларіоновичу» прийняти 

в цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Мисику Валерію Антоновичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 



 
 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 354 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Мисику Валерію Антоновичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Мізернюку Сергію Олександровичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 355 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Мізернюку Сергію Олександровичу» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Новотарській Ірині Сергіївні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 356 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Новотарській Ірині Сергіївні» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 357 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Пахлі Олександру Вячеславовичу» прийняти 

в цілому (додається). 

 

 

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 



 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 358 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Плахотньому Сергію Івановичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельних ділянок гр. Піддубському Вадиму Сергійовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 359 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок гр. Піддубському Вадиму Сергійовичу» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 360 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Рудику Ігору Вікторовичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Сатанівському Сергію Олександровичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 361 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Сатанівському Сергію Олександровичу» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

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

управління майном та будівництва. 



 
 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 362 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Слівінському Роману Миколайовичу» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 363 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Сайковичу Андрію Павловичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Сиворінській Раїсі Афанасіївні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 364 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Сиворінській Раїсі Афанасіївні» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Федулову Руслану Володимировичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 365 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Федулову Руслану Володимировичу» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Хмелькову Сергію Вячеславовичу. 



 
 

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 366 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Хмелькову Сергію Вячеславовичу» прийняти 

в цілому (додається). 

 

 

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 367 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Черняку Олександру Андрійовичу» прийняти 

в цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Юрченко Марку Олексійовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 368 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Юрченко Марку Олексійовичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Юрченко Надії Іванівні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 369 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Юрченко Надії Іванівні» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 



 
 

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 370 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Сьомаку Дмитру Анатолійовичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 371 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

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

(додається). 

 

 

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

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

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 372 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

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

цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Новотарській Ірині Сергіївні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 373 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Новотарській Ірині Сергіївні» прийняти в 

цілому (додається). 



 
 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Новотарському Сергію Антоновичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 374 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Новотарському Сергію Антоновичу» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

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

відведення земельної ділянки гр. Різник Анні Сергіївні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 375 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Різник Анні Сергіївні» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

136.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 

«Вуличний комітет «Кюрі». 
З інформацією по клопотанню ініціативної групи мешканців села Лука-Мелешківська про 

надання дозволу на створення органу самоорганізації населення – «Вуличний комітет «Кюрі» 

виступив Бондар В.М. – начальник юридичного відділу. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                          - 19 

                                проти                 - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 376 «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Вуличний комітет «Кюрі» прийняти в цілому (додається). 

 

 

 

        Сільський голова                                                         Богдан АВГУСТОВИЧ 


