
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від « 20 » січня 2017 року № /

Про погодження проекту 
Програми «Створення належних умов для 
діяльності виконавчих органів 
Почаївської міської ради на 2017-2018 роки»

З метою забезпечення виконання функцій та повноважень виконавчих 
органів Почаївської міської ради на 2017-2018 роки, покращення матеріально- 
технічних умов праці працівників виконавчих органів, керуючись ст. 27 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Почаївської міської ради

1. Погодити проект Програми «Створення належних умов для діяльності 
виконавчих органів Почаївської міської ради на 2017-2018 роки».

2. Подати проект Програми «Створення належних умов для діяльності 
виконавчих органів Почаївської міської ради на 2017-2018 роки» на 
розгляд сесії Почаївської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Чубика А и

ВИРІШИВ:

Міський к олова В. С. Бойко

Чубик А. в; -
Риндич М. В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від « 20 » січня 2017 року № Л,

Про погодження проекту 
Програми «Реформування та 
розвитку житлово-комунального 
господарства Почаївської 
міської об’єднаної територіальної 
громади на 2017-2018 роки»

З метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово- 
комунальних систем життєзабезпечення населення громади, керуючись пп. 1. 
п.а ст. 27, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий 
комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити проект Програми «Реформування та розвитку житлово-
комунального господарства Почаївської міської об’єднаної
територіальної громади на 2017-2018 роки» згідно додатку 1.

2. Подати проект Програми «Реформування та розвитку житлово-
комунального господарства Почаївської міської об’єднаної
територіальної громади на 2017-2018 роки» на розгляд сесії Почаївської 
міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
. З питань соціально-скш^мічного розвитку, інвестицій та бюджету

„ V  *•"'V/' .
Міський голову В. С. Бойко

ЧубикЛ. В. Т ч
Риндйч М. В. ’



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

/  Звід « 20 » січня 2017 року '

Про погодження звіту про 
виконання міської Програми 
« Організація та проведення свят та 
культурно-масових заходів у 
місті Почаїв на 2015-2016 роки»

Заслухавши інформацію про виконання міської Програми «Організація та 
проведення свят та культурно-масових заходів у місті Почаїв на 2015-2016 роки», 
керуючись сг. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
виконавчий комітет Почаївської міської ради

1. Погодити звіт про виконання міської Програми «Організація та проведення 
свят та культурно-масових заходів у місті Почаїв на 2015-2016 роки» згідно 
додатку 1.

2. Подати звіт про виконання міської Програми «Організація та проведення 
свят та культурно-масових заходів у місті Почаїв на 2015-2016 роки» на розгляд 
сесії Почаївської міської ради.

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

В И Р І Ш И В :

Міський голова
;' сЧубик А. В; У* 

Риндич М. В.

В. С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від « 20 » січня 2017 року № 4
Про погодження звіту 
про виконання Програми 
соціально-економічного 
та культурного розвитку 
Почаївської ОТГ за 2016 рік

Заслухавши інформацію про виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Почаївської ОТГ за 2016 рік, керуючись ст. 27 Закону 
України про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Погодити звіт про виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Почаївської ОТГ за 2016 рік.

2. Подати звіт про виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Почаївської ОТГ за 2016 рік на розгляд сесії Почаївської 
міської ради.

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

Міський голова В. С. Бойко\:і-- :і\ я •
Чубик А. В. (
Риндич М. В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від «ХО» січня 2017 року №

Про погодження звіту про 
виконання міської Програми 
«Організація та проведення змагань 
та заходів зі спорту у м. Почаїв 
на 2015-2016 роки»

Заслухавши інформацію про виконання міської Програми «Організація та 
проведення змагань та заходів зі спорту у м. Почаїв на 2015-2016 роки», керуючись 
ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И В  :

1. Погодити звіт про виконання міської Програми «Організація та проведення 
змагань та заходів зі спорту у м. Почаїв на 2015-2016 роки» (додається).

2. Подати звіт про виконання міської Програми «Організація та проведення 
змагань та заходів зі спорту у м. Почаїв на 2015-2016 роки» на розгляд сесії 
Почаївської міської ради.

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

Міський голова В. С. Бойко

Чубик А. В. 
Риндич М. В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від « 20 » січня 2017 року № б

Про погодження проекту Програми 
соціально-економічного та культурного 
розвитку Почаївської міської 
об’єднаної територіальної 
громади на 2017 рік

Заслухавши проект Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік, 
відповідно до ст. 143 Конституції України, ст. 27 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» виконавчий комітет Почаївської міської ради

1. Погодити проект Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік.

2. Подати проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік на розгляд сесії 
Почаївської міської ради.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Чубика А. В.

Міський голої В. С. Бойко

В И Р І Ш И В :

Чубик А. В. С 
Риндич М. В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від «20» січня 2017 р. № #

Про надання дозволу 
Почаївському ККП 
на видалення дерева

З метою проведення благоустрою парку ім. Т. Шевченка в м. Почаїв на 
основі акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню №19 від 
27.12.2016 р. та керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1045 
“Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 
населених пунктах”, виконавчий комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл Почаївському ККП на видалення одного дерева (ялини) в 
парку ім. Т. Шевченка в м. Почаїв згідно акту обстеження зелених 
насаджень № 19 від 27.12.2016 р.

2. Доручити заступнику міського голови Чубику А. В. видати Почаївському 
ККП ордер на видалення дерева.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань містобудування, будівництва земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища.

Міський голова^ В. С. БОЙКО

Чубик А. В.
Риндич М. В.



*

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від «20» січня.2017 року № (Р

Про затвердження переліку видів 
громадських робіт у 2017 році на 
території Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 31 Закону 
України "Про зайнятість населення", постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 
року № 175 "Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового 
характеру", враховуючи розпорядження голови Кременецької районної державної адміністрації Хе 
3-од від 03.01.2017р. «Про організацію громадських робіт та їх фінансування у 2017р.» 
виконавчий комітет Почаївської міської ради

1. Затвердити перелік громадських робіт на 2017 рік на території Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади, що мають суспільну корисну спрямованість, 
відповідають потребам Почаївської ОТГ та сприяють її соціальному розвитку:

- благоустрій та озеленення території Почаївської ОТГ, об’єктів соціальної сфери, кладовищ, 
зон відпочинку і туризму, придорожніх смуг;

- роботи пов’язані з ремонтом водопостачання, вулично-дорожньої мережі на території 
Почаївської ОТГ;

- роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та водоймищ, 
криниць, русел річок, мостових споруд;

- впорядкування місць меморіального поховання, пам’ятників та пам’ятних місць;
- роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом об’єктів соціальної сфери та адмінбудівель 

(дошкільних навчальних закладів, дитячих ігрових та спортивних майданчиків, закладів 
культури, освіти тощо) на території Почаївської ОТГ;

- Підсобні роботи та інші види суспільно-корисних робіт.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету.

ВИРІШИВ:

Міський голова В.С. БОЙКО

Максимч ~ ~

Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 20 січня 2017 року № 9

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Русінову ІЛ.

Розглянувши заяву жителя м, Почаїв вул. Вишнева, 2 гр. Русінова 
Івана Лазаровича , який просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування, взявши до уваги депутатський акт обстеження від 13 січня 2017 
року та керуючись Положенням про надання одноразової адресної матеріальної 
допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 163 від 19 
жовтня 2016 року, виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Русінову Івану Лазаровичу в 
розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Русінову І. Л. 
одноразову грошову допомогу, уґ)

Міський голова В.С.БОЙКО

Лівар Н.М. ^ 
Риндич М.В,̂



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 20 січня 2017 року № /О

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Мандзюк М.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Чайковського, 7 гр. 
Мандзюк Мирослави Володимирівни , яка просить виділити одноразову 
грошову допомогу на лікування батька - Семащука Володимира Васильовича, 
який знаходиться на лікуванні в обласному опіковому центрі КЗРОКЛ , взявши 
до уваги депутатський акт обстеження від 17 січня 2017 року та керуючись 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 163 від 19 жовтня 2016 року, 
виконавчий комітет міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Мандзюк Мирославі 
Володимирівні в розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.

В и р і ш и в :

Міський голова В.С.БОЙКО

Лівар Н.М. $
Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 20 січня 2017 року № / /

Про виділення одноразової 
грошової допомоги на 
поховання гр. Гавронській Н.О.

Розглянувши заяву жительки м.Почаїв вул. Заньковецької, 16 гр. 
Гавронської Надії Олександрівни, яка провела похорон свого сина -  
Гавронського Олега Миколайовича про виділення їй одноразової грошової 
допомоги, керуючись Положенням про надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 163 від 19 
жовтня 2016 року виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Виділити гр. Гавронській Надії Олександрівні одноразову грошову 
допомогу в розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Гавронській Н.О. 
одноразову грошову допомогу. ^

Міський голова В.С.БОЙКО

Лівар Н.М .^
Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 20 січня 2017 року № /*€

Про виділення одноразової 
грошової допомоги на 
поховання гр. Гуменюк І.Р.

Розглянувши заяву жительки м.Почаїв вул. Гагаріна, 2 гр. Гуменюк 
Інни Ростиславівни, яка провела похорон свого чоловіка -  Гуменюка Юрія 
Ілліча про виділення їй одноразової грошової допомоги, керуючись 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 163 від 19 жовтня 2016 року 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Виділити гр. Гуменюк Інні Ростиславівні одноразову грошову допомогу 
в розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр .. Гуменюк І.Р. 
одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С.БОЙКО

Лівар Н.М. £
Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 20 січня 2017 року № /З

Про зміну адресного номера житловому 
будинку з надвірними будівлями, 
який належить гр. Грішиній ГЛ.

З метою впорядкування нумерації об’єктів в м. Почаїв, створення умов 
володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками та 
користувачами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні », керуючись Положенням про порядок присвоєння та зміни адресних 
номерів об’єктів нерухомості розташованих на території Почаївської міської 
ОТГ , затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від 
31.10.2016 року та розглянувши заяву гр. Грішиної Галини Леонтіївни, 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Змінити адресний номер житлового будинку з надвірними будівлями, 
який належить гр. Грішиній Галині Леонтіївні на праві приватної 
власності з адресного номера «57» на адресний номер «57а» по вул. 
Плетянка в м. Почаєві.

2. Кременецькому РК БТІ внести зміни в адресне господарство 
по вул. Плетянка в м. Почаїв ^-відповідності до п.1 даного рішення.

Міський голова В.С.БОЙКО

Лівар Н.М, £%
Риндич М.В.^



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 20 січня 2017 року № / 4

Про зміну адресного номера 
Земельній ділянці, яка належить 
гр. Тиванюку Ю.А.

З метою впорядкування нумерації об’єктів в м. Почаїв, створення умов 
володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками та 
користувачами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні » та Положенням про порядок присвоєння та зміни адресних номерів 
об’єктів нерухомості розташованих на території Почаївської міської ОТГ , 
затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від 31.10.2016 
року та розглянувши заяву гр. Тиванюка Юрія Аксентійовича, виконавчий 
комітет міської ради

1. Змінити адресний номер земельної ділянки з цільовим призначенням для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3495, яка належить гр. Тиванюку Юрію 
Аксентійовичу з номера «З» на номер «1» по вул. Заньковецької в м. 
Почаїв.

2. Кременецькому РК БТІ внести зміни в адресне господарство
відповідності до п.1 даного

В и р і ш и в :

Міський голова В.С.БОЙКО

Лівар Н.М. & 
Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 20 січня 2017 року № /б~

Про виділення в окремі об’єкти 
права власності з присвоєнням окремих 
адресних номерів частин житлового 
будинку, які належать гр. Дудар Є.Д. 
та гр. Крищишину В.С.

З метою впорядкування нумерації об’єктів в м. Почаїв, створення умов 
володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками та 
користувачами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні », беручи до уваги Договір про виділ у натурі частки з нерухомого 
спільного майна № 22 від 17.01.2017 року та розглянувши заяву гр. 
Дудар Євгенії Денисівни та гр. Крищишина Василя Степановича , 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Виділити в окремий об’єкт права власності 75/100 часток житлового
будинку, а саме: веранда -  1-1 -  3,80 кв.м., 1-2 -  4,50 кв.м, коридор -  1- 
3 -5 .3 0  кв.м., кладова -  1-4 -  9,50 кв.м., ванна -  1-5 -  4.0 кв.м., кухня -  
1-6-11,20 кв, м, кімнати -  1-7 -  16,90 кв.м., 1-8 -  8,50 кв.м., 1-9 -  10,20 
кв.м., загальною площею -  73,90 кв.м., житловою площею -  35,60 кв.м., 
сарай «Б», сарай -  «В»., які належать гр. Дудар Євгенії Денисівні та 
присвоїти адресний номер «81» по вул. Радивилівська в м. Почаїв,

2. Виділити в окремий об’єкт права власності 25/100 часток житлового
будинку , а саме: коридор -  1-10 -  4,30 кв.м,, кімнати -1-13-12 ,80  кв.м., 
1 -14 -  12, 10 кв.м., кухня - 1-12 -  11,80 кв.м., санвузол -  1-11 -  3,90 
кв.м.., загальною площею -  44,90 кв.м,. житловою площею -  24,90 кв.м, 
які належать гр. Крищишину Василю Степановичу та присвоїти 
адресний номер «81 а» по вул, Радивилівська в м. Почаїв.

З Кременецькому РК БТІ внести відповідні зміни в адресне господарство 
по вул. Радивилівська в м. П о ч а їв ^ ^

Міський голова В.С.БОЙКО

Лівар Н.М. 
Риндич М.В.^Й^



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 20 січня 2017 року № / 6

Про виділення в окремі об’єкти 
права власності з присвоєнням окремих 
адресних номерів частин житлового 
будинку, які належать гр. Гладуну О.І. 
та гр. Гладуну І.О.

З метою впорядкування нумерації об'єктів в м. Почаїв, створення умов володіння, 
користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками та користувачами, 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні », беручи до уваги 
Договір про виділ у натурі частки з нерухомого спільного майна № 25 від 17.01,2017 року 
та розглянувши заяву гр. Гладуна Олександра Івановича та гр. Гладуна Ігоря 
Олександровича, виконавчий комітет міської ради

1. Виділити в окремий об’єкт права власності 14 частки житлового будинку з 
господарсько-побутовими будівлями, що становить 89/100 Ідеальних часток , а саме: 
підвал -  9,3 кв.м., вхід в підвал -  5,2 кв.м., прихожа -  19,4 кв.м., паливна -  6,4 кв.м., 
туалет —1,2 кв.м., ванна -  4,0 кв.м., кухня -  13,1 кв.м., житлова кімната -  26,5 кв.м.. 
(розташовані в мансарді «а2»), загальною площею -  85, 1 кв.м,, житловою площею -  
26,5 кв.м., прибудова -  «а-в», господарська будівля -  «В», гараж -  «Г», літня кухня -  
«Лк», підвал під частиною будівлі -  «Пг», огорожа -  «Н», ворота -  «НІ», вимощення 
-  «Н2», ганок -  «аЗ», балкон -  «а4», колодязь питний -  «К», які належать гр. Гладуну 
Олександру Івановича та присвоїти адресний номер «46» по вул. Фабрична в

2. Виділити в окремий об’єкт права власності 14 частіш житлового будинку з 
господарсько-побутовими будівлями, що становить 11/100 ідеальних часток , а саме: 
коридор -  6,0 кв.м., кухня -  24,5 кв.м., житлові кімнати: 10,8 кв.м., 12,6 кв.м.. 17,5 
кв.м., 24,8 кв.м., загальною площею -  96,2 кв.м., житловою -  65,7 кв.м., які належать 
гр. Гладуну Ігорю Олександровичу та присвоїти адресний номер «46 а» по вул. 
Фабрична в м. Почаїв.

З Кременецькому РК БТІ внести відп зміни в адресне господарство по вул.

В и р і ш и в :

м. Почаїв.

Фабрична в м. Почаїв,

Міський голова В.С.БОЙКО

Лівар Н.М. $  
Риндич М.В^З



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 20 січня 2017 року №

Про взяття Швеця М.В. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним Кодексом України, розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж вул. 
Садова, 36, Кременецького району Швеця Михайла Вікторовича, виконавчий 
комітет міської ради

1. Взяти гр. Швеця Михайла Вікторовича на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території с. 
Старий Тараж.

2. Включити гр. Швеця Михайла Вікторовича до загальносільського списку по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
на території с. Старий Тараж.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста земельного

В и р і ш и в :

відділу.

Міський голова В.С.БОЙКО

КапрІчук
Риндич М.В.


