
                                                              
                                                          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

п’ятнадцята сесія 

восьмого скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

 05 серпня 2021 року                      Деражня                              № 4 
 

   Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок, в тому  

числі із зміною виду використання та  

передача у власність земельних ділянок 
 

   На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до ст. 12, ст. 20, ст. 116, ст. 118, ст. 121, ст. 186 Земельного Кодексу України,  

розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розроблені: ПП 

«Єкзакт», ПП «Терра ІЗОП», ФОП Смульський В. А., ПП «Діоріт плюс 1», ПП «Абрис»,                                               

ФОП Степанкевич Д. Е., ФОП  Вознюк В.А., ФОП Гонгало Ю. В., ФОП Музика М. В., 

висновок постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 

1.1. Сушко Леоніді Григорівні - площею 0,5200 га з кадастровим номером 

6821582000:03:028:0017 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.2. Біллер Наталії Вікторівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581600:02:003:0019 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.3. Дубровській Наталії Василівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:051:0512 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.4. Бородію Сергію Володимировичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582000:03:024:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.5. Кравчику Юрію Васильовичу - площею 0,3800 га з кадастровим номером 

6821582000:02:009:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність;  

- площею 1,1100 га з кадастровим номером 6821582000:02:001:0038 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.6. Мазур Вікторії Леонідівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821510100:05:027:0019 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 



1.7. Романівській Розалії Степанівні - площею 0,1861 га з кадастровим номером 

6821510100:01:017:0158 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.8. Новосядлій Ліні Пилипівні - площею 0,3269 га з кадастровим номером 

6821584000:01:002:0247 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

- площею 0,1600 га з кадастровим номером 6821584000:01:003:0011 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.9. Білоусу Степану Володимировичу - площею 0,4100 га з кадастровим номером 

6821584000:01:002:0195 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

 - площею 0,2600 га з кадастровим номером 6821584000:01:003:0006 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.10. Федоровій Олесі Василівні - площею 0,2485 га з кадастровим номером 

6821585200:01:017:0082 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.11. Сивулько Світлані Борисівні - площею 0,8535 га з кадастровим номером 

6821582800:01:001:1111 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.12. Карвасарній Тамарі Федорівні - площею 0,7000 га з кадастровим номером 

6821582800:01:009:0155 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.13. Чапалді Наталії Іванівні - площею 1,0085 га з кадастровим номером 

6821582800:01:001:0119 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.14. Собко Лілії Борисівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821583600:03:002:0213 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.15. Мендрику Степану Олександровичу - площею 0,6000 га з кадастровим номером 

6821587000:01:003:0149 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.16. Адамову Юрію Олександровичу - площею 0,1100 га з кадастровим номером 

6821587000:01:001:0179 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.17. Бись Наталії Станіславівні - площею 0,0970 га з кадастровим номером 

6821587000:01:001:0181 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.18. Кльорику Вадиму Вадимовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587800:04:027:0021 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.19. Білоус Іванні Степанівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:018:0006 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.20. Шаткуну Юрію Анатолійовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:078:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.21. Гладкому Володимиру Миколайовичу - площею 0,4396 га з кадастровим номером 

6821588200:01:004:0080 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 



1.22. Гончар Наталії Віталіївні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588200:02:037:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.23. Делінді Тетяні Володимирівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:065:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.24. Василенко Ларисі Вікторівні - площею 0,3000 га з кадастровим номером 

6821588800:04:043:0025 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.25. Скорбатюк Ірині Володимирівні - площею 0,1331 га з кадастровим номером 

6821588800:01:001:0018 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність;  

- площею 0,5000 га з кадастровим номером 6821588800:04:043:0039 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 

метою передачі у власність; 

1.26. Кривій Ларисі Леонідівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821588800:04:043:0040 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.27. Безсмертному Івану Віталійовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:01:006:0030 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.28. Нечипоруку Олександру Вікторовичу - площею 0,6000 га з кадастровим номером 

6821589200:01:006:0177 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.29. Васілєвській Лілії Алімівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589200:04:030:0072 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.30. Савіцькій Ніні Борисівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:02:002:0200 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 

1.31. Пушкар Юлії Анатоліївні - площею 0,1200 га з кадастровим номером 

6821589200:05:005:0008 із земель сільськогосподарського призначення для 

індивідуального садівництва, з метою передачі у власність; 

1.32. Чорній Лесі Миколаївні - площею 0,1200 га з кадастровим номером 

6821580800:04:085:0031 із земель сільськогосподарського призначення для 

індивідуального садівництва, з метою передачі у власність; 

1.33. Морозовській Ніні Василівні, площею 0,0045 га з кадастровим номером 

6821510100:03:006:0827 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 

1.34. Адамову Валентину Теофіловичу, площею 0,0023 га з кадастровим номером 

6821510100:02:013:0056 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 

1.35. Марковій Надії Тимофіївні, площею 0,0027 га з кадастровим номером 

6821510100:02:013:0055 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 

1.36. Щиголь Іванні Леонідівні, площею 0,0027 га з кадастровим номером 

6821510100:02:013:0054 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 

1.37. Стерницькій Валентині Казимирівні - площею 0,3022 га з кадастровим номером 

6821580800:04:035:0035 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства; 



1.38. Іванковій Ірині Валентинівні - площею 1,0000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:009:0019 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства; 

1.39. Фурману Володимиру Анатолійовичу - площею 0,5000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:009:0018 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства; 

1.40. Корчаку Василю Андрійовичу - площею 0,7500 га з кадастровим номером 

6821581200:03:009:0012 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства; 

1.41. Огородніку Максиму Миколайовичу - площею 1,9357 га з кадастровим номером 

6821583600:03:029:0005 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства; 

1.42. Рак Галині Миколаївні - площею 1,9357 га з кадастровим номером 

6821583600:03:029:0004 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства; 

1.43. Нестерук Наталії Анатоліївні - площею 1,9357 га з кадастровим номером 

6821583600:03:029:0002 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства; 

1.44. Привалі Валерію Олександровичу - площею 1,9357 га з кадастровим номером 

6821583600:03:026:0001 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства; 

1.45. Хачатряну Володимиру Валентиновичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581600:02:002:0028 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель запасу, з метою передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства; 

1.46. Дембіцькій Наталії В’ячеславівні - площею 1,3000 га з кадастровим номером 

6821588600:02:013:0015 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з метою 

передачі у власність для ведення особистого селянського господарства; 

1.47. Королю Сергію Миколайовичу - площею 1,2615 га з кадастровим номером 

6821588600:02:013:0016 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з метою 

передачі у власність для ведення особистого селянського господарства; 

1.48. Крищуку Олегу Георгійовичу - площею 1,5000 га з кадастровим номером 

6821588600:02:013:0017 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, з метою передачі у власність. 

 

2. Змінити вид цільового призначення використання земельної ділянки: 

2.1. Дембіцькій Наталії В’ячеславівні - площею 1,3000 га з кадастровим номером 

6821588600:02:013:0015 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, у землі 

для ведення особистого селянського господарства; 

2.2. Королю Сергію Миколайовичу - площею 1,2615 га з кадастровим номером 

6821588600:02:013:0016 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 



призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, у землі 

для ведення особистого селянського господарства; 

2.3. Крищуку Олегу Георгійовичу - площею 1,5000 га з кадастровим номером 

6821588600:02:013:0017 в межах основної категорії земель сільськогосподарського 

призначення із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, у землі 

для ведення особистого селянського господарства; 

 

3.  Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки: 

3.1. Сушко Леоніді Григорівні - площею 0,5200 га з кадастровим номером 

6821582000:03:028:0017 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.2. Біллер Наталії Вікторівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581600:02:003:0019 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.3. Дубровській Наталії Василівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:051:0512 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.4. Бородію Сергію Володимировичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821582000:03:024:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.5. Кравчику Юрію Васильовичу - площею 0,3800 га з кадастровим номером 

6821582000:02:009:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства;  

- площею 1,1100 га з кадастровим номером 6821582000:02:001:0038 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.6. Мазур Вікторії Леонідівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821510100:05:027:0019 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.7. Романівській Розалії Степанівні - площею 0,1861 га з кадастровим номером 

6821510100:01:017:0158 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.8. Новосядлій Ліні Пилипівні - площею 0,3269 га з кадастровим номером 

6821584000:01:002:0247 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

- площею 0,1600 га з кадастровим номером 6821584000:01:003:0011 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.9. Білоусу Степану Володимировичу - площею 0,4100 га з кадастровим номером 

6821584000:01:002:0195 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

 - площею 0,2600 га з кадастровим номером 6821584000:01:003:0006 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.10. Федоровій Олесі Василівні - площею 0,2485 га з кадастровим номером 

6821585200:01:017:0082 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.11. Сивулько Світлані Борисівні - площею 0,8535 га з кадастровим номером 

6821582800:01:001:1111 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.12. Карвасарній Тамарі Федорівні - площею 0,7000 га з кадастровим номером 

6821582800:01:009:0155 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 



3.13. Чапалді Наталії Іванівні - площею 1,0085 га з кадастровим номером 

6821582800:01:001:0119 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.14. Собко Лілії Борисівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821583600:03:002:0213 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.15. Мендрику Степану Олександровичу - площею 0,6000 га з кадастровим номером 

6821587000:01:003:0149 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.16. Адамову Юрію Олександровичу - площею 0,1100 га з кадастровим номером 

6821587000:01:001:0179 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.17. Бись Наталії Станіславівні - площею 0,0970 га з кадастровим номером 

6821587000:01:001:0181 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.18. Кльорику Вадиму Вадимовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821587800:04:027:0021 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.19. Білоус Іванні Степанівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:018:0006 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.20. Шаткуну Юрію Анатолійовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:078:0003 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.21. Гладкому Володимиру Миколайовичу - площею 0,4396 га з кадастровим номером 

6821588200:01:004:0080 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.22. Гончар Наталії Віталіївні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821588200:02:037:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.23. Делінді Тетяні Володимирівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821584000:04:065:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.24. Василенко Ларисі Вікторівні - площею 0,3000 га з кадастровим номером 

6821588800:04:043:0025 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.25. Скорбатюк Ірині Володимирівні - площею 0,1331 га з кадастровим номером 

6821588800:01:001:0018 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства;  

- площею 0,5000 га з кадастровим номером 6821588800:04:043:0039 із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 

3.26. Кривій Ларисі Леонідівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 

6821588800:04:043:0040 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.27. Безсмертному Івану Віталійовичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:01:006:0030 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.28. Нечипоруку Олександру Вікторовичу - площею 0,6000 га з кадастровим номером 

6821589200:01:006:0177 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 



3.29. Васілєвській Лілії Алімівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589200:04:030:0072 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.30. Савіцькій Ніні Борисівні - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821589600:02:002:0200 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.31. Пушкар Юлії Анатоліївні - площею 0,1200 га з кадастровим номером 

6821589200:05:005:0008 із земель сільськогосподарського призначення для 

індивідуального садівництва; 

3.32. Чорній Лесі Миколаївні - площею 0,1200 га з кадастровим номером 

6821580800:04:085:0031 із земель сільськогосподарського призначення для 

індивідуального садівництва; 

3.33. Морозовській Ніні Василівні, площею 0,0045 га з кадастровим номером 

6821510100:03:006:0827 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів; 

3.34. Адамову Валентину Теофіловичу, площею 0,0023 га з кадастровим номером 

6821510100:02:013:0056 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів; 

3.35. Марковій Надії Тимофіївні, площею 0,0027 га з кадастровим номером 

6821510100:02:013:0055 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів; 

3.36. Щиголь Іванні Леонідівні, площею 0,0027 га з кадастровим номером 

6821510100:02:013:0054 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 

індивідуальних гаражів; 

3.37. Стерницькій Валентині Казимирівні - площею 0,3022 га з кадастровим номером 

6821580800:04:035:0035 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.38. Іванковій Ірині Валентинівні - площею 1,0000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:009:0019 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.39. Фурману Володимиру Анатолійовичу - площею 0,5000 га з кадастровим номером 

6821581200:03:009:0018 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.40. Корчаку Василю Андрійовичу - площею 0,7500 га з кадастровим номером 

6821581200:03:009:0012 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.41. Огородніку Максиму Миколайовичу - площею 1,9357 га з кадастровим номером 

6821583600:03:029:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.42. Рак Галині Миколаївні - площею 1,9357 га з кадастровим номером 

6821583600:03:029:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.43. Нестерук Наталії Анатоліївні - площею 1,9357 га з кадастровим номером 

6821583600:03:029:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.44. Привалі Валерію Олександровичу - площею 1,9357 га з кадастровим номером 

6821583600:03:026:0001 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.45. Хачатряну Володимиру Валентиновичу - площею 2,0000 га з кадастровим номером 

6821581600:02:002:0028 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 



3.46. Дембіцькій Наталії В’ячеславівні - площею 1,3000 га з кадастровим номером 

6821588600:02:013:0015 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.47. Королю Сергію Миколайовичу - площею 1,2615 га з кадастровим номером 

6821588600:02:013:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства; 

3.48. Крищуку Олегу Георгійовичу - площею 1,5000 га з кадастровим номером 

6821588600:02:013:0017 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Валентину СИДОРУК 

та постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісії Олександр МОЛОЧНЮК). 
  

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         Андрій КОВПАК 
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