
 

Доопрацьований 18.03.2021 р. 

ПРОЄКТ № 57 

 

 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА   

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від “____”___________ 2021 року                                         № _____ 

 

Про передачу у власність  

земельних ділянок громадянам  

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 88, 89, 116, 

118, 121, 126 Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 4 Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

статтями 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши технічні 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), враховуючи погодження 

суміжних власників (користувачів) земельних ділянок, наявне нерухоме 

майно та заяви громадян, Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 

власність по вул. Дарвіна, 19/41 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Пахалюку В’ячеславу Михайловичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:27:166:0076) по вул. Дарвіна, 19/41  

загальною площею 0,0611 га (у тому числі по угіддях: 0,0611 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

2. Затвердити Шамрай Вірі Никифорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Євгена Сверстюка, 16 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Шамрай Вірі Никифорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:421:0083) по вул. Євгена Сверстюка, 16 

загальною площею 0,0565 га (у тому числі по угіддях: 0,0565 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

3. Затвердити Калініченко Людмилі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у спільну часткову власність по вул. Євгена 

Сверстюка, 10 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Калініченко Людмилі Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:421:0079) по вул. Євгена Сверстюка, 10, що 

складає 1/6 частину від загальної площі 0,0530 га (у тому числі по угіддях: 

0,0530 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

4. Затвердити Адаменку Миколі Дмитрійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Архітектора  

Паученка, 154/74 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Адаменку Миколі Дмитрійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:300:0070) по вул. Архітектора Паученка, 154/74  

загальною площею 0,0628 га (у тому числі по угіддях: 0,0628 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

5. Затвердити Сколотяній Ользі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Правди, 4-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Сколотяній Ользі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:204:0057) по пров. Правди, 4-а загальною 

площею 0,0446 га (у тому числі по угіддях: 0,0446 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 
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6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 

власність по вул. Миколі Левитського, 75 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Шульзі Антону Володимировичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:14:130:0029) по вул. Миколі Левитського, 75 

загальною площею 0,0705 га (у тому числі по угіддях: 0,0705 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

7. Затвердити Фабриці Людмилі Василівні та Шептекіті Надії Іванівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 

власність по вул. Вадима Височина, 43 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Фабриці Людмилі Василівні та Шептекіті Надії  

Іванівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:11:091:0083) по вул. Вадима Височина, 43 загальною площею 

0,0689 га (у тому числі по угіддях: 0,0689 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

8. Затвердити Босонченку Ігорю Георгійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Київській, 96/59 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Босонченку Ігорю Георгійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:17:120:0083) по вул. Київській, 96/59 загальною 

площею 0,0753 га (у тому числі по угіддях: 0,0753 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 
 

9. Затвердити Якименку Ігорю Андрійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Тернопільській, 22-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Якименку Ігорю Андрійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:145:0101) по вул. Тернопільській, 22-а 
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загальною площею 0,0469 га (у тому числі по угіддях: 0,0469 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

10. Затвердити Демченку Вячеславу Петровичу та Щур Альбіні 

Вікторівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 

спільну сумісну власність по пров. Ізмаїльському, 1-а для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Демченку Вячеславу Петровичу та Щур Альбіні Вікторівні  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:42:364:0062) по пров. Ізмаїльському, 1-а загальною площею 

0,0572 га (у тому числі по угіддях: 0,0572 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

11. Затвердити Катані Олександру Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову власність 

по вул. Приміській, 13 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення особистого 

селянського господарства.  
 

Передати Катані Олександру Олександровичу у спільну часткову 

власність земельну ділянку по вул. Приміській, 13, що складає 11/25 частин  

від загальної площі 0,1443 га, з них: 0,1000 га (кадастровий  

№ 3510100000:48:405:0064) (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови та 0,0443 га (кадастровий № 3510100000:48:405:0065)  

(у тому числі по угіддях: 0,0443 га – рілля) для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
 

12. Затвердити Антикалову Олександру Івановичу та Антикаловій 

Катерині Юріївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), частина якій 

передається у спільну часткову власність по вул. Толстого, 34 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Антикалову Олександру Івановичу та Антикаловій Катерині 

Юріївні у спільну часткову власність 31/50 частину земельної ділянки 

(кадастровий № 3510100000:14:129:0055) по вул. Толстого, 34 від загальної 
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площі 0,0733 га (у тому числі по угіддях: 0,0733 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 
 

13. Затвердити Трибой Раїсі Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Верхньовеселому, 14 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Трибой Раїсі Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:350:0076) по вул. пров. Верхньовеселому, 14 

загальною площею 0,0592 га (у тому числі по угіддях: 0,0592 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

14. Затвердити Донцовій Олександрі Пилипівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Озерному, 1 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Донцовій Олександрі Пилипівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:192:0029) по пров. Озерному, 1 загальною 

площею 0,0606 га (у тому числі по угіддях: 0,0606 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 
 

15. Затвердити Трачук Людмилі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Тульській, 54-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Трачук Людмилі Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:376:0042) по вул. Тульській, 54-а загальною 

площею 0,0353 га (у тому числі по угіддях: 0,0353 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 
 

16. Затвердити Медведєвій Любові Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Сергія Котового, 22 для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Медведєвій Любові Григорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:50:417:0098) по пров. Сергія Котового, 22 

загальною площею 0,0900 га (у тому числі по угіддях: 0,0900 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

17. Затвердити Горелікову Олексію Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Нікопольській, 21 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Горелікову Олексію Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:48:419:0042) по вул. Нікопольській, 21 

загальною площею 0,0491 га (у тому числі по угіддях: 0,0491 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

18. Затвердити Балашкевич Тамарі Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Веселому, 47/105 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Балашкевич Тамарі Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:387:0045) по пров. Веселому, 47/105 загальною 

площею 0,0586 га (у тому числі по угіддях: 0,0586 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 
 

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 

передається у власність по вул. Степана Разіна, 5 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Мазуренку Олександру Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:24:144:0063) по вул. Степана Разіна, 5  

загальною площею 0,0868 га (у тому числі по угіддях: 0,0868 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 
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будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

20. Затвердити Єрофєєву Андрію Миколайовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Івана Виговського, 34  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Єрофєєву Андрію Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:056:0125) по вул. Івана Виговського, 34  

загальною площею 0,0877 га (у тому числі по угіддях: 0,0877 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

21. Затвердити Пархеті Анатолію Миколайовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Шаховому, 17 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Пархеті Анатолію Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:40:328:0043) по пров. Шаховому, 17 загальною 

площею 0,0564 га (у тому числі по угіддях: 0,0564 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 
 

22. Затвердити Дудкіній Валентині Володимирівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Червоногірській, 11 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Дудкіній Валентині Володимирівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:05:043:0036) по вул. Червоногірській, 11  

загальною площею 0,0689 га (у тому числі по угіддях: 0,0689 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

23. Затвердити Іваненко Олені Дмитрівні та Вайвалі Олексію Івановичу  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 

власність по вул. Канізькій, 33 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Іваненко Олені Дмитрівні та Вайвалі Олексію Івановичу  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:11:077:0113) по вул. Канізькій, 33 загальною площею 0,0668 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0668 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 

передається у власність по вул. Чернишевського, 153/25 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Івасте Юрію Айвовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:399:0053) по вул. Чернишевського, 153/25  

загальною площею 0,0442 га (у тому числі по угіддях: 0,0442 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

25. Затвердити Ауліну Івану Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Воронезькій, 14 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Ауліну Івану Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:363:0042) по вул. Воронезькій, 14 загальною 

площею 0,0395 га (у тому числі по угіддях: 0,0395 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 
 

26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 

передається у власність по вул. Криничуватій, 28 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Хімяку Сергію Васильовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:191:0058) по вул. Криничуватій, 28 загальною 

площею 0,0788 га (у тому числі по угіддях: 0,0788 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 
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27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 

передається у власність по пров. Шаховому, 19 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Журавлю Вадиму Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:40:328:0042) по пров. Шаховому, 19   

загальною площею 0,0664 га (у тому числі по угіддях: 0,0664 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

28. Затвердити Шевелі Андрію Григоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Спаському, 19/35 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Шевелі Андрію Григоровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:196:0089) по пров. Спаському, 19/35   

загальною площею 0,0478 га (у тому числі по угіддях: 0,0478 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

29. Затвердити Горбаньовій Світлані Степанівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Шкільній, 7-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Горбаньовій Світлані Степанівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:424:0063) по вул. Шкільній, 7-а загальною 

площею 0,0716 га (у тому числі по угіддях: 0,0416 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 
 

30. Затвердити Бочкарьовій Пелагії Євдокимівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Симона Петлюри, 59  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Бочкарьовій Пелагії Євдокимівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:188:0107) по вул. Симона Петлюри, 59   
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загальною площею 0,0378 га (у тому числі по угіддях: 0,0378 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

31. Громадянам, зазначеним у цьому рішенні, зареєструвати право на 

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

32. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної 

власності та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради О.Мосіна. 
 

 

 

Міський голова                               Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Антонова 35 83 56 


