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                                                     Протокол № 8  

засідання восьмої  сесії  
міської ради восьмого скликання 
 
Голова Ковпак А. М. – міський голова. 

Секретар Сидорук В. А. – секретар міської ради. 

Присутні: 22 депутати (реєстрація додається). 

Відсутні 4 депутати: Берегова О.В., Івасишена Л.В., Ковпак М.О., Щербань О.В.. 

Присутні: 

Яковлєва Л. Є. – редактор газети «Вісник Деражнянщини». 

Запрошені: старости Деражнянської міської територіальної громади. 

 

Вів сесію міський голова Ковпак А. М.. 

Порядок денний: 

1. Про внесення змін до  бюджету Деражнянської міської територіальної 
громади на 2021 рік (22554000000) код бюджету. 
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 р. № 3 «Про 
затвердження Програми благоустрою Деражнянської міської громади на 2021 
рік». 
3. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 р. № 2 «Про 
затвердження Програми соціально - економічного та культурного розвитку 
Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік». 
4. Про внесення змін до рішення міської ради від 25 березня 2021 р. № 5 
«Про  закріплення на праві оперативного управління майна, що належить до  
комунальної власності Деражнянської міської територіальної громади». 
5. Про внесення змін до рішення міської ради від 25 лютого 2021 р. № 4 
«Про затвердження  нормативних   документів  з питань оренди майна, що 
належить до комунальної власності Деражнянської міської 
територіальної  громади (крім землі)».                                  
6. Про порядок відрахування комунальними унітарними підприємствами до 
загального фонду бюджету Деражнянської міської територіальної громади 
частини чистого прибутку (доходу).  
7. Про закріплення на праві господарського відання майна, що належить до 
комунальної власності Деражнянської міської територіальної громади.                              



8. Про затвердження програми «Питна вода» Деражнянської міської 
територіальної громади на 2021 – 2025 роки». 
9. Про дострокове припинення повноважень старости старостинського округу з 
центром у селі Маниківці. 
10. Про затвердження на посаду старости та присвоєння рангу посадової особи 
місцевого самоврядування. 
11. Про погодження Положень про структурні підрозділи Деражнянського  
міського центру надання соціальних послуг. 
12. Про передачу оргтехніки в оперативне управління Деражнянському міському 
центру надання соціальних послуг. 
13. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок  в натурі (на 
місцевості).   
14. Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок. 
15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних  ділянок  в натурі (на місцевості) під 
невитребуваними частками (паями), надання в оренду земельних ділянок та про 
припинення права оренди земельних ділянок та розірвання договорів. 
16. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок, в тому числі зі зміною виду використання, передача у власність 
земельних ділянок. 
17. Про  виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості). 
18. Про  припинення права постійного користування.  
19. Про безоплатну приватизацію земельних ділянок. 
20. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для організації громадського пасовища. 
21. Про поділ та об’єднання земельних ділянок комунальної власності. 
22. Про  внесення змін до рішень міської ради. 
23. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земель населених пунктів. 
24. Про проведення земельних торгів щодо земельної ділянки комунальної 
власності територіальної громади м. Деражня. 
25. Про розгляд звернення Самолюк Ю. О.,  Самолюка Ю. М.,  Намеснікова О. 
В., Кащука С. В., Леськіва В. С., Горбатюка О. В., Слугоцького Б. В., 
представника заявників за довіреністю Банделюка С.  Л. щодо затвердження 
проектів землеустрою та передача у власність земельних ділянок.                                 
26. Про розгляд звернень Пищалової К. В.,  Джеломанова Ю. О., Пахолока С. В., 
Бернарда Д. В.,  Носаченко А. М., Куруц В. М.,  Щесняка О. О., представника 
заявників за довіреністю Банделюка С.  Л. щодо затвердження проектів 
землеустрою та передачу у власність земельних ділянок. 
27. Про звернення депутатів Деражнянської міської ради Хмельницької області 
до Президента України Володимира Зеленського щодо заборони продажу земель 
сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна, в умовах 
збройної агресії Росії та щодо проведення Всеукраїнського референдуму. 
 
 



СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного та регламенту восьмої сесії 
міської ради. 

(Інформує міський голова Ковпак А. М.). 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний та регламент восьмої сесії міської 
ради.  

Голосували: «за» -23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0, (додаток 1).  

Порядок денний та регламент затверджено. 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до  бюджету Деражнянської міської 
територіальної громади на 2021 рік (22554000000) код бюджету. 

(Доповідач: начальник відділу фінансів Петрів В. П.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до  бюджету Деражнянської 

міської територіальної громади на 2021 рік (22554000000) код бюджету» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 2). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 р. 

№ 3 «Про затвердження Програми благоустрою Деражнянської міської громади 

на 2021 рік». 

(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 

24 грудня 2020 р. № 3 «Про затвердження Програми благоустрою Деражнянської 

міської громади на 2021 рік»» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 3). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 р. 

№ 2 «Про затвердження Програми соціально - економічного та культурного 

розвитку Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік». 

(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 

24 грудня 2020 р. № 2 «Про затвердження Програми соціально - економічного та 



культурного розвитку Деражнянської міської територіальної громади на 2021 

рік»» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -23 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток4). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до рішення міської ради від 25 березня 2021 р. 

№ 5 «Про  закріплення на праві оперативного управління майна, що належить до  

комунальної власності Деражнянської міської територіальної громади».  

(Доповідач:   завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 

25 березня 2021 р. № 5 «Про  закріплення на праві оперативного управління 

майна, що належить до  комунальної власності Деражнянської міської 

територіальної громади»» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 5). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до рішення міської ради від 25 лютого 2021 р. 

№ 4 «Про затвердження  нормативних   документів  з питань оренди майна, що 

належить до комунальної власності Деражнянської міської територіальної  

громади (крім землі)». 

(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 
25 лютого 2021 р. № 4 «Про затвердження  нормативних   документів  з питань 
оренди майна, що належить до комунальної власності Деражнянської міської 
територіальної  громади (крім землі)»» прийняти як рішення міської ради 
(додається). 
Голосували: «за» - 23 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 6). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 6. Про порядок відрахування комунальними унітарними 
підприємствами до загального фонду бюджету Деражнянської міської 
територіальної громади частини чистого прибутку (доходу).  
 
(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про порядок відрахування комунальними 
унітарними підприємствами до загального фонду бюджету Деражнянської 
міської територіальної громади частини чистого прибутку (доходу)» прийняти 
як рішення міської ради (додається). 
Голосували: «за» -23 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 7). 

СЛУХАЛИ: 7. Про закріплення на праві господарського відання майна, що 

належить до комунальної власності Деражнянської міської територіальної 

громади.  

(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про закріплення на праві господарського відання 

майна, що належить до комунальної власності Деражнянської міської 

територіальної громади» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -23 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 8). 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження програми «Питна вода» Деражнянської 

міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки».                                                                                                                                          

(Доповідач: завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності 

Косевич Н. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження програми «Питна вода» 

Деражнянської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки»» прийняти 

як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0 (додаток 9). 

СЛУХАЛИ: 9. Про дострокове припинення повноважень старости 

старостинського округу з центром у селі Маниківці.  

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В. ). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про дострокове припинення повноважень 

старости старостинського округу з центром у селі Маниківці» прийняти як 

рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -23 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 10). 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження на посаду старости та присвоєння рангу 

посадової особи місцевого самоврядування. 



(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження на посаду старости та 

присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування» прийняти як 

рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0 (додаток 11). 

СЛУХАЛИ: 11. Про погодження Положень про структурні підрозділи 
Деражнянського міського центру надання соціальних послуг.  

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про погодження Положень про структурні 
підрозділи Деражнянського міського центру надання соціальних послуг» 
прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 12). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ:12. Про передачу оргтехніки в оперативне управління 

Деражнянському міському центру надання соціальних послуг.                                                                                                                                  

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про передачу оргтехніки в оперативне 

управління Деражнянському міському центру надання соціальних послуг» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0 (додаток 13). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 13. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок  в натурі 

(на місцевості). 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  

ділянок  в натурі (на місцевості)» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -23 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 14). 



СЛУХАЛИ: 14. Про  надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок.  

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

ВИСТУПИЛИ: Маліванчук В. Л. про конфлікт інтересів при голосуванні даного 
питання. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» прийняти як рішення міської 
ради (додається). 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0, «утрималися» - 0 (додаток 15). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок  в натурі (на місцевості) під 
невитребуваними частками (паями), надання в оренду земельних ділянок та про 
припинення права оренди земельних ділянок та розірвання договорів. 
(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок  в натурі 

(на місцевості) під невитребуваними частками (паями), надання в оренду 

земельних ділянок та про припинення права оренди земельних ділянок та 

розірвання договорів» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 16). 

СЛУХАЛИ: 16. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, в тому числі із зміною виду використання, передача у 

власність земельних ділянок. 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

ВИСТУПИЛИ: Підганюк О. А., Сулін І. А. про конфлікт інтересів при 

голосуванні даного питання. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, в тому числі із зміною виду використання, 

передача у власність земельних ділянок» прийняти як рішення міської ради 

(додається). 

Голосували: «за» - 23 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 17). 

СЛУХАЛИ: 17. Про  виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості). 



(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  виділення земельної частки (паю) в натурі 

(на місцевості)» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 18). 

СЛУХАЛИ: 18. Про  припинення права постійного користування. 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

ВИСТУПИЛИ: Огонь А. О. про конфлікт інтересів при голосуванні даного 

питання. 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  припинення права постійного 

користування» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -23 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 19). 

СЛУХАЛИ: 19. Про безоплатну приватизацію земельних ділянок. 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про безоплатну приватизацію земельних 

ділянок» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 20). 

СЛУХАЛИ: 20. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для організації громадського пасовища. 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для організації громадського 

пасовища» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 21). 

СЛУХАЛИ: 21. Про поділ та об’єднання земельних ділянок комунальної 
власності. 
(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про поділ та об’єднання земельних ділянок 

комунальної власності» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23 «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 22). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 22. Про  внесення змін до рішень міської ради. 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 



УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про  внесення змін до рішень міської ради» 

прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» -23 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 23).                                                                                                                                                      

СЛУХАЛИ: 23. Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів. 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» прийняти як рішення 

міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 24). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 24. Про проведення земельних торгів щодо земельної ділянки 
комунальної власності територіальної громади м. Деражня. 
(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про проведення земельних торгів щодо 
земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м. Деражня» 
прийняти як рішення міської ради (додається). 
Голосували: «за» - 23, «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 25). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 25. Про розгляд звернення Самолюк Ю. О.,  Самолюка Ю. М.,  

Намеснікова О. В., Кащука С. В., Леськіва В. С., Горбатюка О. В., Слугоцького 

Б. В., представника заявників за довіреністю Банделюка С.  Л. щодо 

затвердження проектів землеустрою та передача у власність земельних ділянок. 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про розгляд звернення Самолюк Ю. О.,  

Самолюка Ю. М.,  Намеснікова О. В., Кащука С. В., Леськіва В. С., Горбатюка 

О. В., Слугоцького Б. В., представника заявників за довіреністю Банделюка С.  

Л. щодо затвердження проектів землеустрою та передача у власність земельних 

ділянок» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 26). 

СЛУХАЛИ: 26. Про розгляд звернень Пищалової К. В.,  Джеломанова Ю. О., 

Пахолока С. В., Бернарда Д. В.,  Носаченко А. М., Куруц В. М.,  Щесняка О. О., 



представника заявників за довіреністю Банделюка С.  Л. щодо затвердження 

проектів землеустрою та передачу у власність земельних ділянок. 

(Доповідач: завідувач відділу земельних відносин та екології Корчовий Р. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про розгляд звернень Пищалової К. В.,  

Джеломанова Ю. О., Пахолока С. В., Бернарда Д. В.,  Носаченко А. М., Куруц В. 

М.,  Щесняка О. О., представника заявників за довіреністю Банделюка С.  Л. 

щодо затвердження проектів землеустрою та передачу у власність земельних 

ділянок» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 27). 

СЛУХАЛИ: 27. Про звернення депутатів Деражнянської міської ради 

Хмельницької області до Президента України Володимира Зеленського щодо 

заборони продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім 

держави Україна, в умовах збройної агресії Росії та щодо проведення 

Всеукраїнського референдуму. 

(Доповідач: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Івахов А. В.). 

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про звернення депутатів Деражнянської міської 

ради Хмельницької області до Президента України Володимира Зеленського 

щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, 

крім держави Україна, в умовах збройної агресії Росії та щодо проведення 

Всеукраїнського референдуму» прийняти як рішення міської ради (додається). 

Голосували: «за» - 23 , «проти» - 0,  «утрималися» - 0 (додаток 28). 

   Депутат від ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» Яковлєв Ю. В. ознайомив 

зі зверненням депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України та 

Верховної Ради України щодо створення у Верховній Раді України Тимчасової 

слідчої комісії з питань розслідування оприлюднених у засобах масової 

інформації фактів можливих протиправних дій посадових осіб, що могли 

призвести до уникнення членами так званої приватної військової компанії 

Вагнера кримінальної відповідальності та завдати шкоди національним 

інтересам України та з зверненням до Президента України та Кабінету Міністрів 

України щодо належного соціального забезпечення медичних працівників та 



проведення широкомасштабної імунізації (вакцинації) населення проти COVID-

19 в Хмельницькій області.    

 

                     

Регламент восьмої сесії восьмого скликання: 

Початок роботи сесії                                      о 14 год 00 хв 

Тривалість доповідей              до 20 хв 

Виступаючим               до 5 хв 

Повторні виступи                        до 3 хв 

Закінчення роботи сесії              о 15 год 10 хв 

 

 

 

Міський голова                                  Андрій КОВПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список депутатів міської ради, 

присутніх на восьмій сесії міської ради 

30.04.2021 року 

1. Бондар Ольга Євгеніївна  
2. Буга Мар’яна Володимирівна                                                                                                                                                               
3. Вешньовська Поліна Карлівна 
4. Дащенко Вадим Віталійович                                                                                                                                                     
5. Давидович Людмила Михайлівна                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
6. Карабанов Володимир Миколайович                                                                                                                                         
7. Косевич Оксана Михайлівна                                                                                                                                    
8. Ломако Юрій Петрович 
9. Молочнюк Олександр Олексійович  
10. Маліванчук Володимир Леонідович                                                                                                           
11. Німчук Олег Віталійович 
12. Огонь Андрій Олександрович                                                                                                                                                   
13. Підганюк Олександр Андрійович 
14. Подсоха Олександр Олександрович 
15. Сидорук Валентина Аркадіївна                                                                                                                          
16. Сидорчук Олександр Олександрович 
17. Сідлецький Віталій Михайлович  
18. Сулін Ігор Анатолійович  
19. Фещук Микола Іванович                                                                                                                                   
20. Фридинський Микола Євстафійович                                                                                                           
21. Черкаський Микола Васильович                                                                                                                                                                                                                                                       
22. Яковлєв Юрій Володимирович 
 
 
 

 

Секретар міської ради                                                     Валентина СИДОРУК 
 

 

 


