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Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ 

_____ сесії міської ради VІІI скликання 
 

 

від ________________ 2020 року № ___  

             м. Шепетівка 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок та затвердження проектів землеустрою щодо  

відведення земельних ділянок 

згідно із ст. 124 Земельного кодексу України (оренда) 

 

Відповідно до ст. 124 Земельного кодексу України та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Розглянувши клопотання, дозволити розробити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки: 

1.1. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» по п/ст. Городська Л-0112, 

інв. №13469 орієнтовною площею земельної ділянки 982 кв. м для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.2. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» по п/ст. Городська Л-06, 

інв. №13428 орієнтовною площею земельної ділянки 343 кв. м для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.3. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» по п/ст. Городська Л-08, 

інв. №13474 орієнтовною площею земельної ділянки 43 кв. м для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.4. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» по п/ст. Городська Л-805, 

інв. №13483 орієнтовною площею земельної ділянки 1551 кв. м для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії із земель промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого 

призначення за рахунок земель комунальної власності. 

1.5. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» по п/ст. Городська Л-011, 



інв. №134243 орієнтовною площею земельної ділянки 192 кв. м для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії із земель промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого 

призначення за рахунок земель комунальної власності. 

 

2. Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із 

ст. 124 Земельного Кодексу України, передати: 

2.1. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по вул. Федорова, 33-В (кадастровий номер 6810700000:01:019:0051) площею 

49 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-748) строком на 

49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.2. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по вул. 3-тій Садовій, 8-Т, садівниче товариство «Імпульс» (кадастровий номер 

6810700000:01:017:0058) площею 35 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для 

обслуговування КТП-632) строком на 49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.3. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по вул. Руслана Мазунова, 2-Т (кадастровий номер 6810700000:01:001:0006) площею 

49 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-724) строком на 

49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.4. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по вул. Леонтовича, 25-Т (кадастровий номер 6810700000:01:018:0083) площею 

49 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-736) строком на 

49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.5. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по вул. Героїв Чорнобиля, 1-Т (кадастровий номер 6810700000:01:013:0002) площею 

49 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-737) строком на 

49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.6. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по вул. Гоголя, 59-Т (кадастровий номер 6810700000:01:002:0017) площею 35 кв. м 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-745) строком на 49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 



протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.7. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по вул. Гулака-Артемовського, 14-Т (кадастровий номер 6810700000:01:018:0102) 

площею 49 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-740) 

строком на 49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.8. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по вул. Пліщинській, 153-Т (кадастровий номер 6810700000:01:014:0036) площею 

49 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-624) строком на 

49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.9. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по вул. Київській, 19-Т (кадастровий номер 6810700000:01:014:0034) площею 

49 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-750) строком на 

49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.10. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по вул. Рамповій, 14-Т (кадастровий номер 6810700000:01:003:0015) площею 

20 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-640) строком на 

49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.11. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по вул. Митрополита Шептицького (кадастровий номер 6810700000:01:012:0014) 

площею 49 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-649) 

строком на 49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.12. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по вул. Героїв Небесної Сотні, 25-Т (кадастровий номер 6810700000:01:007:0030) 

площею 89 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування ЗТП-685) 

строком на 49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.13. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по вул. Гоголя (кадастровий номер 6810700000:01:002:1061) площею 30 кв. м для 



розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-687) строком на 49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.14. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по вул. Миколи Амосова, 24-Т (кадастровий номер 6810700000:01:008:0025) площею 

168 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування ЗТП-688) строком на 

49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.15. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по Старокостянтинівському шосе, 34-Т (кадастровий номер 6810700000:01:014:0031) 

площею 120 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування ЗТП-689) 

строком на 49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.16. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по просп. Миру, 48-Т (кадастровий номер 6810700000:01:005:0029) площею 80 кв. м 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування ЗТП-693) строком на 49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.17. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по Старокостянтинівському шосе, 68-Т (кадастровий номер 6810700000:01:014:0032) 

площею 120 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування ЗТП-695) 

строком на 49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.18. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по вул. Промисловій (кадастровий номер 6810700000:01:009:0007) площею 30 кв. м 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-696) строком на 49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.19. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по вул. Шешукова, 2-Т (кадастровий номер 6810700000:01:004:0014) площею 

132 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування ЗТП-697) строком на 

49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.20. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 



ділянку по вул. Якова Гальчевського, 20-Т (кадастровий номер 6810700000:01:014:0033) 

площею 72 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування ЗТП-698) 

строком на 49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.21. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по просп. Миру, 38-Т (кадастровий номер 6810700000:01:005:0035) площею 80 кв. м 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування ЗТП-699) строком на 49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.22. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по вул. Степана Бандери, 65-Т (кадастровий номер 6810700000:01:005:0031) площею 

168 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування ЗТП-704) строком на 

49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.23. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по просп. Миру, 22-Т (кадастровий номер 6810700000:01:005:0032) площею 

170 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування ЗТП-707) строком на 

49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.24. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по вул. Валі Котика, 172-Т (кадастровий номер 6810700000:01:004:0015) площею 

168 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування ЗТП-709) строком на 

49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.25. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по вул. Чкалова, 5-Т (кадастровий номер 6810700000:01:007:0029) площею 130 кв. м 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування ЗТП-710) строком на 49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.26. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по вул. Горького, 103-Т (кадастровий номер 6810700000:01:002:0016) площею 

59 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування ЗТП-719) строком на 

49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 



реєстрації. 

2.27. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по вул. Островського, 7-Т (кадастровий номер 6810700000:01:007:0037) площею 

155 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування ЗТП-722) строком на 

49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.28. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по просп. Миру, 14-Т (кадастровий номер 6810700000:01:005:1451) площею 

100 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування ЗТП-730) строком на 

49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.29. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по вул. Шешукова, 3-Т (кадастровий номер 6810700000:01:004:0012) площею 

120 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування ЗТП-733) строком на 

49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.30. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по просп. Миру, 12-Т (кадастровий номер 6810700000:01:005:0030) площею 

100 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування ЗТП-716) строком на 

49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.31. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по вул. Островського, 52-Т (кадастровий номер 6810700000:01:005:0033) площею 

35 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування ЗТП-648) строком на 

49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.32. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по пров. Пліщинському, 1-Т (кадастровий номер 6810700000:01:012:0015) площею 

49 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-611) строком на 

49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.33. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по вул. Кутузова, 5-Т (кадастровий номер 6810700000:01:013:0006) площею 148 кв. м 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 



передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування ЗТП-703) строком на 49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.34. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по вул. Натана Рибака, 18-Т (кадастровий номер 6810700000:01:014:0037) площею 

49 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування КТП-739) строком на 

49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

2.35. Акціонерному товариству «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на умовах оренди земельну 

ділянку по пров. Гранітному, 30-Т (кадастровий номер 6810700000:01:009:0008) площею 

110 кв. м для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для обслуговування ЗТП-714) строком на 

49 років. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки та 

протягом 10 днів від підписання договору надати необхідні документи для його державної 

реєстрації. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мовсісян А.В. 

та постійну комісію з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони 

навколишнього середовища (голова комісії Піголь О.А.). 

 

 

 

Міський голова                                                                                   Віталій БУЗИЛЬ 


