Про припинення права користування частинами
земельної ділянки, надання громадянам дозволу
на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення
земельних
ділянок,
технічної
документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості) та зміну коду КВЦПЗ земельних
ділянок

Розглянувши пропозиції постійної комісії з питань містобудування, земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням двадцять третьої сесії Хмельницької
міської ради від 27.02.2013 року № 31 «Про затвердження Порядку розгляду звернень і
клопотань та вирішення питань, пов’язаних із наданням дозволів на розроблення проектів
щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, матеріалів інвентаризації земель»,
Положенням про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на
території м. Хмельницького, затвердженого рішенням третьої сесії Хмельницької міської
ради від 27.09.2006 року № 16, рішенням двадцять дев’ятої сесії Хмельницької міської ради
від 28.10.2009 року № 20 «Про землі для ведення особистого селянського господарства та
городництва, право розпорядження якими належить Хмельницькій міській раді», Законом
України “Про землеустрій”, Земельним кодексом України, Законом України «Про
Державний земельний кадастр», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки в гаражному кооперативі «Таврія» по
вул. Курчатова, 56, блок Б, бокс 26, площею 21 м2 кадастровий номер
6810100000:14:002:0360 з «02.06 - для колективного гаражного будівництва» на «02.05 –
для будівництва індивідуальних гаражів» згідно зі зверненням Величко М.А.
2. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки в гаражному кооперативі «Таврія» по
вул. Курчатова, 56, блок Е, бокс 22, площею 24 м2 кадастровий номер
6810100000:14:002:0363 з «02.06 - для колективного гаражного будівництва» на «02.05 –
для будівництва індивідуальних гаражів» згідно зі зверненням Іванюк О.М.

3. Припинити право постійного користування частиною земельної ділянки загальною
площею 22 м2 із площі 6116 м2 гаражному кооперативу «АВІАТОР», частиною земельної
ділянки загальною площею
26 м2 із площі 30703 м2 гаражному товариству
«СПІВДРУЖНІСТЬ» та надати дозвіл на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) та погодити відновлення меж земельних ділянок громадянам з метою передачі у
власність для будівництва індивідуальних гаражів - землі житлової та громадської
забудови із земель міської ради (додаток 1).
4. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам з метою передачі у власність:
4.1. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) - землі житлової та громадської забудови із земель міської ради
(додаток 2);
4.2. для ведення особистого селянського господарства – землі сільськогосподарського
призначення із земель міської ради (додаток 3);
4.3. для ведення садівництва – землі сільськогосподарського призначення із земель
міської ради (додаток 4);
4.4. для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської забудови
із земель міської ради (додаток 5).
5. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці з метою надання в оренду для будівництва індивідуального гаража –
землі житлової та громадської забудови із земель міської ради (додаток 6).
6. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянам з метою передачі у спільну сумісну власність для будівництва
індивідуального гаража – землі житлової та громадської забудови із земель міської ради
(додаток 7).
7. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та погодити
відновлення меж земельних ділянок громадянам з метою передачі у власність:
7.1. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) із земель міської ради - землі житлової та громадської
забудови ( додаток 8);
7.2. для будівництва індивідуальних гаражів - землі житлової та громадської забудови
із земель міської ради (додаток 9).
8. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та погодити
відновлення меж земельної ділянки громадянам з метою передачі у спільну сумісну
власність для будівництва індивідуального гаража - землі житлової та громадської
забудови із земель міської ради (додаток 10).
9. Гаражному кооперативу «АВІАТОР» привести у відповідність до чинного
законодавства правоустановлюючі документи на земельну ділянку.
10. Гаражному кооперативу «СПІВДРУЖНІСТЬ» привести у відповідність до
чинного законодавства правоустановлюючі документи на земельну ділянку.
11. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
А. Бондаренка і управління земельних ресурсів та земельної реформи.
12. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Міський голова

О. Симчишин

ПОГОДЖЕНО:
Секретар міської ради

М. Кривак

Заступник міського голови

А. Бондаренко

Голова постійної комісії з питань
містобудування, земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища

А. Кветко

Директор департаменту архітектури,
містобудування та земельних ресурсів

О. Чорнієвич

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. Матвеєва

Додаток 1
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___
СПИСОК
юридичних осіб, яким припиняється право постійного користування частинами земельної ділянки та громадян, яким надається дозвіл на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та погоджується відновлення
меж земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з метою передачі у власність
№ Назва юридичних осіб, Місце розташування
Площа
Прізвище, ім’я, по- Місце розташування
Площа зеп/п
яким припиняється
земельної ділянки, на земельної
батькові
земельної ділянки, мельної ділянки,
право постійного
яку припиняється
ділянки, на
громадянина,
щодо якої надається
щодо якої
користування
право постійного
яку припи- якому надається дозвіл на розроблення надається дозвіл
земельними ділянками, користування частиною няється
дозвіл на
технічної
на розроблення
їх юридична адреса
земельної ділянки
право
розроблення
документації із
технічної
постійного
технічної
землеустрою щодо документації із
користуван
документації із
встановлення
землеустрою
ня, м2
землеустрою щодо (відновлення) меж в
щодо
встановлення
натурі (на місцевості) встановлення
(відновлення) меж
та погоджується
(відновлення)
земельної ділянки в
відновлення меж
меж в натурі
натурі (на
(на місцевості)
місцевості) та
та
погоджується
погоджується
відновлення меж
відновлення
земельної ділянки
меж, м2
1. Гаражний кооператив Гаражний кооператив
22
ШАНЬГІН
Гаражний кооператив
22
«АВІАТОР»
«АВІАТОР»
Станіслав
«АВІАТОР»
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
Євгенович
м. Хмельницький,
прв. Болбочана, 2/1
прв. Болбочана
прв. Болбочана, 2/1,
блок В, бокс 6 В,
2.
Гаражне товариство
Гаражний кооператив
26
ШИНКАРЧУК
Гаражний кооператив
26
«СПІВДРУЖНІСТЬ»
«СПІВДРУЖНІСТЬ»
Людмила Василівна «СПІВДРУЖНІСТЬ»
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
м. Хмельницький,
вул. Тернопільська, 13/4 вул. Тернопільська, 13/4
вул. Тернопільська,
13/4, бокс 310,
6810100000:29:002:
0502

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. Матвеєва

Додаток 2
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___
СПИСОК

громадян, яким надається дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської забудови із земель міської ради з метою
передачі у власність
№ Прізвище, ім’я, поМісце розташування Площа,
Підстава
п/п
батькові
земельної ділянки
м2
1. БРИЛЬОВА Ганна м. Хмельницький,
185 інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме
Василівна
вул. Паркова, 57
майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру
заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо
об’єкта нерухомого майна від 24.09.2019 року № 182173981
декларація серія ХМ № 141183180706 про готовність до
експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на
підставі будівельного паспорта, зареєстрована в Управлінні
ДАБІ У Хмельницькій області 14.11.2018 року
Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. Матвеєва

Додаток 3
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___
СПИСОК
громадян, яким надається дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського
господарства – землі сільськогосподарського призначення із земель міської ради з метою передачі у власність
№ Прізвище, ім’я, по- Місце розташування Площа,
Підстава
п/п
батькові
земельної ділянки
м2
1. СТАТКЕВИЧ
м. Хмельницький,
90 свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 06.10.2017
Любов Василівна
вул. Водопровідна, 76
року № 1-1743
свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 06.10.2017
року № 1-1745

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. Матвеєва

Додаток 4
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___
СПИСОК

громадян, яким надається дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення садівництва – землі
сільськогосподарського призначення із земель міської ради з метою передачі у власність
№ Прізвище, ім’я, по- Місце розташування Площа,
Підстава
п/п
батькові
земельної ділянки
м2
1. МИТРИНСЬКИЙ
м. Хмельницький,
600 витяг з протоколу загальних зборів членів садівничого
Віктор Петрович
обслуговуючий
товариства «Керамік» від 01.10.1994 року № 2
кооператив «Керамік»
2. ЮРЧУК Оксана
м. Хмельницький,
800 витяг з протоколу загальних зборів членів садівничого
Павлівна
садівничий
кооперативу «Лідія» від 29.06.2019 року № 14 про
кооператив «Лідія»
затвердження рішення Правління
Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. Матвеєва

Додаток 5
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___

СПИСОК

громадян, яким надається дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних
гаражів – землі житлової та громадської забудови із земель міської ради з метою передачі у власність
№
Прізвище, ім’я, по-батькові
п/п
1. БОЙКО Людмила Григорівна
2. ЖУК Ганна Володимирівна
3. САЧАЛКО Василь
Миколайович
4. САЧАЛКО Василь
Миколайович
5. СТАДНІК Ніла Іллівна

Місце розташування
земельної ділянки
м. Хмельницький, вул. Ранкова, 1/1, гаражний кооператив
«Фортуна», блок К, бокс 46
м. Хмельницький, вул. Купріна, 54/1-Е, гараж 1

Площа,
м2
21
28

м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159/2, громадська організація
«Об’єднання автолюбителів «Раково-1», блок 5, бокс 34
м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159/2, громадська організація
«Об’єднання автолюбителів «Раково-1», блок 5, бокс 35
м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
«Раково-2», блок 14, бокс 89

27
27
22

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. Матвеєва

Додаток 6
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___

СПИСОК

громадян, яким надається дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів
– землі житлової та громадської забудови із земель міської ради з метою передачі в оренду
№
Місце розташування
Прізвище, ім’я, по-батькові
п/п
земельної ділянки
1. ТІМОЩУК Валентина
м. Хмельницький, вул. Кармелюка, 12 Г, гаражний кооператив
Василівна
«Озерний-6», блок Б, бокс 20

Площа,
м2
20

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. Матвеєва

Додаток 7
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___
СПИСОК

громадян, яким надається дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних
гаражів – землі житлової та громадської забудови із земель міської ради з метою передачі у спільну сумісну власність
№
Прізвище, ім’я, по-батькові
п/п
1. НЕНАШЕВ Сергій Олегович
НЕНАШЕВА Людмила
Йосипівна

Місце розташування
земельної ділянки
м. Хмельницький, прс. Миру, 71/4, гаражний кооператив
«Мирний», блок 9, бокс 50

Площа,
м2
21

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. Матвеєва

Додаток 8
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___
СПИСОК

громадян, яким надається дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) та погоджується відновлення меж земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської забудови із земель міської ради з метою передачі у власність
№
п/п
1

Прізвище, ім’я, побатькові
НОВОСЕЛЬСЬКА
Надія Яківна

2. КРЕСЬКОВА Надія
Михайлівна

Місце розташування та Площа,
Підстава
2
кадастровий номер
м
земельної ділянки
м. Хмельницький,
1000 лист управління земельних ресурсів та земельної реформи
департаменту архітектури, містобудування та земельних
вул. Дружби, 14А,
ресурсів від 23.09.2016 року № 2228/02-01-14
6810100000:11:002:0387
лист департамент архітектури, містобудування та земельних
ресурсів від 26.07.2019 року № Н-22501-18
витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
від 25.02.2019 року № НВ-6808022102019
номер у загальному списку черговості 9
м. Хмельницький,
638 свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 11.08.2006
року № 3-2002
вул. Винниченка, 53,
Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління земельних
ресурсів та земельної реформи

Л. Матвеєва

Додаток 9
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___

СПИСОК

громадян, яким надається дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) та погоджується відновлення меж земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової
та громадської забудови із земель міської ради з метою передачі у власність
№
Прізвище, ім’я, поп/п
батькові
1. БАЙДУСЬ Сергій
Миколайович
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Місце розташування та кадастровий номер
земельної ділянки
м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
«Раково-2», блок 3, бокс 3,
6810100000:24:002:0449
БЕЛІНСЬКИЙ Анатолій м. Хмельницький, прв. Малиновий, 10, гаражний кооператив
Олександрович
«Піонерський», блок 5, бокс 35,
БІГУС Валентин
м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159/2, громадська організація
Леонтійович
«Об’єднання автолюбителів «Раково-1», блок 2, бокс 1Е,
БІЛОУС Алла
м. Хмельницький, прв. Гагаріна, 12, гаражний кооператив
Михайлівна
«Центральний», блок 6, бокс 5,
ГУМЕНЮК Михайло
м. Хмельницький, прс. Миру, 102/6, гаражно-будівельний
Анатолійович
кооператив «Дельта», блок Ж, бокс 15,
ДАНИЛЬЧУК Роман
м. Хмельницький, по вул. Сковороди, 14, бокс 4А,
Анатолійович
ЖОЛОБОВА Аріадна
м. Хмельницький, прв. Гагаріна, 12, гаражний кооператив
Олександрівна
«Центральний», блок 4, бокс 41,
КЕЙКО Олександр
м. Хмельницький, вул. Ранкова, 4А, гаражний кооператив
Вікторович
«Дуброва», блок 3, бокс 53,
-

Площа,
м2
19

24

21

25

24
24

22

№
Прізвище, ім’я, поп/п
батькові
9. КЕЙКО Олександр
Вікторович

Місце розташування та кадастровий номер
земельної ділянки
м. Хмельницький, вул. Ранкова, 4А, гаражний кооператив
«Дуброва», блок 4, бокс 38,
10. КОНИК Вадим
м. Хмельницький, вул. Вокзальна, 137, кооператив «Нева» по
Петрович
будівництву і експлуатації гаражів, блок 4, бокс 201,
6810100000:14:004:0291
11. МЕЛЬНИЧУК
м. Хмельницький, вул. Вокзальна, 137, кооператив «Нева» по
Валентина Карпівна
будівництву і експлуатації гаражів, блок 4, бокс 210,
12. ПАПАШ Сергій
м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, гаражний масив «Золотий
Степанович
колос», блок 2, бокс 21
13. ПОНОМАРЕНКО
м. Хмельницький, вул. Бандери, 63А, кооператив для зберігання
Андрій Петрович
транспортних засобів «Фрагмент», блок 1, бокс 22,
14. СЕМКІЯШ Анатолій
м. Хмельницький, вул. Бандери, 34/1, гаражний кооператив «КлючМихайлович
13», блок 1А, бокс 14,
15. СІКОРСЬКИЙ Анатолій м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
Йосипович
«Раково-2», блок 17, бокс 31,
16. ФУТОРНИЙ Василь
м. Хмельницький, прс. Миру, 102/6, гаражно-будівельний
Васильович
кооператив «Дельта», блок Ж, бокс 52,
17. ХОМЕНКО Андрій
м. Хмельницький, вул. Геологів, 22, кооператив «Будівельник» по
Андрійович
будівництву та експлуатації гаражів, блок 19, бокс 330,
6810100000:10:001:0789
18. ВЕЛИЧКО Марія
м. Хмельницький, вул. Курчатова, 56, гаражний кооператив
Анатоліївна
«Таврія», блок Б, бокс 26,
6810100000:14:002:0360
19. ГАЛУШКО Микола
м. Хмельницький, вул. Степанкова, гаражний кооператив
Олексійович
«Західний», блок 8, бокс 15,
20. ЗІНЧУК Ганна
м. Хмельницький, вул. Курчатова, 56, гаражний кооператив
Володимирівна
«Таврія», блок Б, бокс 12,
-

Площа,
м2
21

23

21

18
21

22

21

24

21

21

23

23

№
Прізвище, ім’я, поп/п
батькові
21. ІВАНЮК Олена
Миколаївна

Місце розташування та кадастровий номер
земельної ділянки
м. Хмельницький, вул. Курчатова, 56, гаражний кооператив
«Таврія», блок Е, бокс 22,
6810100000:14:002:0363

22. КУЧЕРЯВИЙ Олександр м. Хмельницький, вул. Геологів, 22, кооператив «Будівельник» по
Миколайович
будівництву та експлуатації гаражів, блок 1, бокс 550,
23. СКОРОПУД Андрій
м. Хмельницький, прс. Миру, 71/4, гаражний кооператив «Мирний»,
Іванович
блок 14, бокс 46,
6810100000:16:008:0063
24. БОРДЮГОВ Віталій
м. Хмельницький, гаражний масив по вул. Львівське шосе, 14-В,
Іванович
блок 8, бокс 8,
6810100000:11:001:0287
25. ГОРБАТЬКО Олександр м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16/3, гаражний кооператив
Андрійович
«Раково-2», блок 2, бокс 8,
6810100000:24:002:0444
26. ПУЦЕЛЕЙ Антон
м. Хмельницький, гаражний масив по вул. Львівське шосе, 14-В,
Володимирович
блок 8, бокс 2,
6810100000:11:001:0292
27. ПУЦЕЛЕЙ Антон
м. Хмельницький, гаражний масив по вул. Львівське шосе, 14-В,
Володимирович
блок 8, бокс 3,
6810100000:11:001:0293
28. ПУЦЕЛЕЙ Антон
м. Хмельницький, гаражний масив по вул. Львівське шосе, 14-В,
Володимирович
блок 8, бокс 1,
6810100000:11:001:0296
29. ПУЦЕЛЕЙ Ігор Іванович м. Хмельницький, гаражний масив по вул. Львівське шосе, 14-В,
блок 8, бокс 4,
6810100000:11:001:0289
30. ПУЦЕЛЕЙ Ігор Іванович м. Хмельницький, гаражний масив по вул. Львівське шосе, 14-В,
блок 8, бокс 5,
6810100000:11:001:0291
31. СУРКОВА Катерина
м. Хмельницький, гаражний масив по вул. Львівське шосе, 14-В,
Михайлівна
блок 8, бокс 7,
6810100000:11:001:0295
32. СУРКОВА Катерина
м. Хмельницький, гаражний масив по вул. Львівське шосе, 14-В,
Михайлівна
блок 8, бокс 6,

Площа,
м2
24

21

23

24

22

26

24

35

24

24

24

24

№
п/п

Прізвище, ім’я, побатькові

33. ХЕЛЕНЮК Микола
Володимирович

Місце розташування та кадастровий номер
земельної ділянки
6810100000:11:001:0288
м. Хмельницький, вул. Чорновола, 176/1А, блок 1, бокс 31,
6810100000:24:001:0059

Площа,
м2
24

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління
земельних ресурсів та земельної реформи

Л. Матвеєва

Додаток 10
до рішення сесії міської ради
від “ ___“ ________ 2019 р.
№___
СПИСОК

громадян, яким надається дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) та погоджується відновлення меж земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової
та громадської забудови із земель міської ради з метою передачі у спільну сумісну власність
№
Прізвище, ім’я, поМісце розташування та кадастровий номер
Площа,
п/п
батькові
земельної ділянки
м2
1. БОРБУЦЬКИЙ Валерій м. Хмельницький, вул. Щедріна, 9/1, гаражний кооператив «Дубово»,
23
Леонідович
блок 11, бокс 27,
БОРБУЦЬКИЙ Віктор
Леонідович
Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач юридичного відділу

Л. Демчук

В.о. начальника управління
земельних ресурсів та земельної реформи

Л. Матвеєва

