
ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Постійна комісія з питань сільськогосподарського виробництва, 
регулювання земельних відносин , охорони довкілля,раціонального

використання надр

ПРОТОКОЛ № 36
від “20 ” грудня 2022 р.

Членів комісії 5 чол.
Присутніх чол.:

1. Лісовий Олексій Юрійович
2. Бевз Людмила Адамівна
3. Чабаненко Юлія Олександрівна
4. Сіренко Олександр Васильович
5. Павлюк Володимир Євгенович

Відсутніх д[_Ч
3 них :
у відрядженні чол.
у відпустці чол.
хворі чол.
з невідомих причин УУ чол.

1. Про бюджет Погребищенської міської територіальної громади на 2023 рік 
(02563000000)

2. Про затвердження Програми соціально - економічного розвитку Погребищенської 
міської територіальної громади на 2023 рік

Доп. Недошовенко О. В. - начальник фінансового управління Погребищенської 
міськоїради. *

Співдоп. Братанюк Л.Ю. -  начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, 
стратегічного планування Погребищенської міської ради.



3. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Мількевич Л.В.

4. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
користування на умовах оренди АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

5. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
користування на умовах оренди Балдизі Н.І.

6. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
користування на умовах оренди Куртенко О.П.

7. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
користування на умовах оренди Пасічник О.О.

8. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
користування на умовах оренди Сидоренку В.М.

9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
користування на умовах оренди Скиб’юк В.А.

10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
користування на умовах оренди Скиб’юку В.В.

11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
користування на умовах оренди Скомаровському В.О.

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
користування на умовах оренди Хмарі І.О.

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
користування на умовах оренди Хмарі О.В.

14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
користування на умовах оренди Хмарі С.Г.

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної 
ділянки у власність гр. Вальчуку С.А.

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 
земельної ділянки у власність гр. Коковіхіній М.В.

17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної 
ділянки у власність гр. Кучинській А.С.

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної 
ділянки у власність гр. Латенко О.А.

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної 
ділянки у власність гр. Любонько Г.М.

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної 
ділянки у власність гр. Михайловій Н.І.

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної 
ділянки у власність гр. Нелюбому Т.Г.

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки комунальної власності

23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної 
ділянки у власність гр. Рибачуку В.Ю.



24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної 
ділянки у власність гр. Сіренко Г.І.

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної 
ділянки у власність гр. Тимчук В. А

26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної 
ділянки у власність гр. Тримбанчук С.Ю.

27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельних ділянок ФГ«Перемога-Д"

28. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в користування на умовах оренди гр. В’язкову В.М.

29. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки гр.Павліченко Г.С.

30. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в користування на умовах оренди Погребищенській Районній 
Спілці Споживчих Товариств

31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в користування на умовах оренди ТОВ «Юкрейн Тауер Компані»

32. Про припинення дії та укладання договору оренди земельної ділянки з гр. 
Пилявець О.І.

Доп. Мельничук ДМ. - начальник відділу регулювання земельних відносин, охорони 
навколишнього природного середовища Погребищенської міської ради.
Співдоп. Лісовий О.Ю. -  голова постійної комісії з питань сільськогосподарського 
виробництва, регулювання земельних відносин, охорони довкілля, раціонального 
використання надр.

33. Про звітування депутатів-членів постійної комісії про свою діяльність у 2022 році
34. Про звіт Лісового О.Ю. -  голови постійної комісії з питань сільськогосподарського 

виробництва, регулювання земельних відносин, охорони довкілля, раціонального 
використання надр про роботу постійної комісії у 2022 році.

35. Про план роботи постійної комісії з питань сільськогосподарського виробництва, 
регулювання земельних відносин, охорони довкілля, раціонального використання надр 
про роботу постійної комісії на 2023 рік

Доп. Лісовий О.Ю. -  голова постійної комісії з питань сільськогосподарського 
виробництва, регулювання земельних відносин, охорони довкілля, раціонального 
використання надр.

СЛУХАЛИ:
Доп. Недошовенко О. В. - начальник фінансового управління Погребищенської міської
ради.
Співдоп. Братанюк Л.Ю. -  начальник відділу економічного розвитку, інвестицій,
стратегічного планування Погребищенської міської ради.

1. Про бюджет Погребищенської міської територіальної громади на 2023 рік 
(02563000000)

2. Про затвердженая Програми соціально - економічного розвитку Погребищенської 
міської територіальної громади на 2023 рік
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Недошовенка О.В. - начальник фінансового управління 
Погребищенської міської ради взяти до відома.
2. Схвалити подані проекти рішення та рекомендувати міському голові винести на 
розгляд пленарного засідання 37 сесії міської ради 8 скликання.

Результати голосування:
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СЛУХАЛИ:

Доп. Мельничук Д.М. - начальник відділу регулювання земельних відносин, охорони 
навколишнього природного середовища Погребищенської міської ради 
Співдоп. Лісовий О.Ю. — голова постійної комісії з питань сільськогосподарського 
виробництва, регулювання земельних відносин, охорони довкілля, раціонального 
використання надр.

Земельні питання 3-32 (проекти рішень додаються)
№
п/п Назва рішення Площа,

га
Адреса земельної 

ділянки

1
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки гр. 

Мількевич Л.В.
0,25 вул. Шкільна, 25, с. 

Свитинці

2

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

0,0016 вул. Привокзальна, 12а, 
м. Погребище

3
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в 
користування на умовах оренди 

Балдизі Н.І.

0,1399 за межами с-ще 
Погребище Друге

4
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в 
користування на умовах оренди 

Куртенко О.П.

0,02 вул. Садова, 56, с. 
Новофастів

5
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в 
користування на умовах оренди 

Пасічник О.О.

0,6 вул. Малинівська, с. 
Задорожне

6
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в 
користування на умовах оренди 

Сидоренку В.М.
0,29 м. Погребище

7 Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в 0,6 вул. Малинівська, с. 

Задорожне



користування на умовах оренди 
Скиб’юк В. А.

8
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в 
користування на умовах оренди 

Скиб’юку В.В.

0,6 вул. Малинівська, с. 
Задорожне

9
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в 
користування на умовах оренди 

Скомаровському В.О.
0,13 за межами с-ще 

Погребище Друге

10
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в 
користування на умовах оренди Хмарі І.О.

0,6 вул. Малинівська, с. 
Задорожне

11
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в 
користування на умовах оренди Хмарі О.В.

0,6 вул. Малинівська, с. 
Задорожне

12
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в 
користування на умовах оренди Хмарі С.Г.

0,6 вул. Малинівська, с. 
Задорожне

13

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу 

земельної ділянки у власність 
гр. Вальчуку С.А.

0,25 с. Старостинці, вул. 
Польова, 2

14

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу 

земельної ділянки у власність 
гр. Коковіхіній М.В.

од м.Погребище, 
вул.Матросова,47

15

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) 

та передачу земельної ділянки у власність 
гр. Кучинській А.С.

0,25 с. Морозівка, вул. Зелена, 
48

16

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу 

земельної ділянки у власність 
гр. Латенко О.А.

0,0726 м. Погребище вул. 
Терлецького 62

17

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу 
земельної ділянки у власність гр.

Любонько Г.М.

0,25 с.Свитинці, вул.ШкільнаД

18
Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в

0,1 м. Погребище, вул. 
Нахімова, 8



натурі (на місцевості) та передачу 
земельної ділянки у власність 

гр. Михайловій Н.І.

19

Про затвердження технічної документаціїіз 
землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості)та передачу земельної 

ділянки у власність гр. Нелюбому Т.Г.

0,25 с. Плисків, вул. Пирогова, 
15

20
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки комунальної власності
16,2195 в межах м.Погребище

21

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу 

земельної ділянки у власність 
гр. Рибачуку В.Ю.

од м. Погребище вул. 
Кравченка 5

22

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу 

земельної ділянки у власність 
гр. Сіренко Г.І.

0,0859 м. Погребище вул. 
Привокзальна 49Б

23

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу 

земельної ділянки у власність 
гр. Тимчук В.А.

0,25 с.Булаї, вул. Вікторівна,22

24

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу 

земельної ділянки у власність 
гр. Тримбанчук С.Ю.

0,25 с. Гопчиця, вул. 
Сорокопуда, 75

25
Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації 
земельних ділянок ФГ«Перемога-Д"

3,6799 за межами с. Педоси

26
Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в користування 

на умовах оренди гр. В’язкову В.М.

0,6 за межами с. Довжок

27
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки гр.Павліченко Г.С.
0,18 вул.Суворова,36,

м.Погребище

28

Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування 
на умовах оренди Погребищенській 

Районній Спілці Споживчих Товариств

0,16 вул. Шевченка, 92, м. 
Погребище

29 Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення 0,01 с. Розкопане



земельної ділянки в користування на 
умовах оренди ТОВ «Юкрейн Тау ер 

Компані»

зо
Про припинення дії та укладання 

договору оренди земельної ділянки 
з гр. Пилявець О.І.

1,975 за межами с. Плисків

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Мельничука Д.М. начальника відділу регулювання земельних відносин, 
охорони навколишнього природного середовища Погребищенської міської ради взяти до 
відома.
2. Схвалити подані проекти рішення та рекомендувати міському голові винести на

СЛУХАЛИ:
Доп. Лісовий О.Ю. -  голова постійної комісії з питань сільськогосподарського 

виробництва, регулювання земельних відносин, охорони довкілля, раціонального 
використання надр.

33. Про звітування депутатів-членів постійної комісії про свою діяльність у 2022 році. 

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ: ,  ̂ , л
Звіти депутатів р  И л Л & Р П ї 2, КЛРДЛЛ _____________
взяти до відома і розмістити на сайті міської ради

СЛУХАЛИ:
34. Звіт Лісового О.Ю. -  голови постійної комісії з питань сільськогосподарського 
виробництва, регулювання земельних відносин, охорони довкілля, раціонального 
використання надр про роботу постійної комісії у 2022 році.

ЗВІТ
про роботу постійної комісії Погребищенської міської ради 8 скликання з питань 
сільськогосподарського виробництва, регулювання земельних відносин, охорони 

довкілля, раціонального використання надр за 2022 рік
Персональний склад постійної комісії Погребищенської міської ради 8 скликання з 

питань сільськогосподарського виробництва, регулювання земельних відносин, охорони 
довкілля, раціонального використання надр затверджений рішенням 2 сесії 
Погребищенської міської ради 8 скликання від 15 грудня 2020 року №10 «Про



затвердження персонального складу постійної комісії Погребищенської міської ради 8 
скликання з питань сільськогосподарського виробництва, регулювання земельних відносин, 
охорони довкілля, раціонального використання надр».

Склад постійної комісії міської ради (далі -  комісія) 5 депутатів, усі депутати-члени 
комісії мають вищу освіту, 3 являються керівниками сільськогосподарських господарств, 
які здійснюють господарську діяльність на території територіальної громади.

Комісія у своїй діяльності керувалась Конституцією України, Законами України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад ”, Регламентом 
Погребищенської міської ради 8 скликання, Положенням про постійні комісії 
Погребищенської міської ради 8 скликання, іншими законодавчими та нормативно- 
правовими актами.

Постійна комісія з питань сільськогосподарського виробництва, регулювання 
земельних відносин, охорони довкілля, раціонального використання надр протягом 
звітного періоду розглядала проекти рішень ради, плани та цільові програми з питань 
регулювання земельних відносин, охорони довкілля, раціонального використання надр, а 
також звіти про їх виконання. Погоджувала проекти нормативно-правових актів ради, 
віднесені до її компетенції, комісією здійснювався контроль за виконанням рішень ради, які 
стосуються регулювання земельних відносин, охорони довкілля, раціонального 
використання надр.

Комісія працювала згідно з планом роботи, в тісній співпраці з іншими постійними 
комісіями міської ради.

Члени комісії брали участь у підготовці, обговоренні питань внесених на розгляд сесій 
міської ради.

Постійною комісією з питань сільськогосподарського виробництва, регулювання 
земельних відносин, охорони довкілля, раціонального використання надр проведено 13 
засідань, на яких було розглянуто 1079 питань, зокрема:

-Про розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення;

-Про встановлення земельного сервітуту земельної ділянки із земель комунальної 
власності для ведення підприємницької діяльності;

- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
користування на умовах оренди ФГ «Ліщинецьке об’єднане»;

-Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
об’єднання земельних ділянок;

- Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельних ділянок ТОВ «Поділля Агропродукт»;

-Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
рекреаційного призначення;

-Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки СНВ ТОВ «Васильківське»;

-Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки СТОВ «Зоря»;

-Про соціальне партнерство з ТОВ «Погребищенське»;
-Про соціальне партнерство з СНВ ТОВ «Васильківське»;
-Про соціальне партнерство з СФГ «Зірка»;
-Про соціальне партнерство з СФГ «Кравця О.В.»
- Про поновлення договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним 

об’єктом;
-Про бюджет Погребищенської міської територіальної громади на 2023 рік;
-Про Програму ^соціально-економічного розвитку Погребищенської міської 

територіальної громади на 2023 рік;



-Про продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення 
фермерського господарства.

Було продано 4 земельних ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 
власності (за межами населених пунктів ) загальною площею 191,2524 га за ціною, яка 
дорівнює їх нормативній грошовій оцінці, що дало змогу залучити до бюджету міської 
територіальної громади кошти в сумі 5526929,45 грн.

Укладення угод про соціально-економічне партнерство між міською радою та 
суб’єктами сільськогосподарського виробництва забезпечило додаткове фінансування 
бюджету міської територіальної громади на суму 4005570,80 грн.

Відвідуваність засідань комісії депутатами в середньому склала:
Лісовий О.Ю. - 68,75 %, Бевз Л.А.- 90,63 % , Чабаненко Ю.О.- 68,75 %, Павлюк В.Є.- 

93,75 %, Сіренко О.В. - 81,35%.
Члени постійної комісії брали активну участь у роботі ради, комісії, виконували їх 

доручення, підтримували зв’язок з виборцями, відповідними старостинськими округами.
Протягом звітного періоду членами комісії не оформлено та не подано жодного 

депутатського запиту, звернення, запитання.
У зв’язку з цим, звертаюсь до членів постійної комісії та рекомендую :

- активізувати свою діяльність із здійснення повноважень, що належать до компетенції 
комісії через участь у проведенні депутатських днів, виїзних прийомів громадян;

- більш активно використовувати індивідуальні та колективні форми реалізації 
депутатами комісії своїх повноважень через оформлення депутатських звернень, 
депутатських запитів і депутатських запитань;

- брати участь у загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях органів 
самоорганізації населення, шо проводяться в межах території їх виборчих округів, 
закріплених населених пунктів територіальної громади.

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
Звіт Лісового О.Ю. -  голови постійної комісії з питань сільськогосподарського 

виробництва, регулювання земельних відносин, охорони довкілля, раціонального

35. Про план роботи постійної комісії з питань сільськогосподарського виробництва, 
регулювання земельних відносин, охорони довкілля, раціонального використання надр про 
роботу постійної комісії на 2023 рік.
Доп. Лісовий О.П.- голова постійної комісії з питань сільськогосподарського 

виробництва, регулювання земельних відносин, охорони довкілля, раціонального 
використання надр.

План роботи
постійної комісії з питань сільськогосподарського виробництва, регулювання 

земельних відносин, охорони довкілля, раціонального використання надр на 2023 рік 
І квартал ^



1. Про звіт Погребищенського міського голови Волинського С.О. про свою роботу, 
діяльність ради, її виконавчих органів ради та про здійснення ними державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності за 2022 рік.

2. Про виконання бюджету Погребищенської міської територіальної громади за 2022 
рік.

3. Питання відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного 
характеру у сфері господарської діяльності (не рідше ніж один раз на місяць).

II квартал
1. Про виконання бюджету Погребищенської міської територіальної громади за 1 

перший квартал 2023 року.
2. Про інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення, земель історико- 

культурного призначення, земель лісогосподарського призначення, земель водного фонду, 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

3. Питання відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного 
характеру у сфері господарської діяльності (не рідше ніж один раз на місяць).

III квартал
1. Про виконання бюджету Погребищенської міської територіальної громади за 1 

півріччя 2023 року.
2. Про стан використання земельних ресурсів Погребищенської міської територіальної 

громади, здійснення заходів з охорони навколишнього природного середовища.
3. Питання відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного 

характеру у сфері господарської діяльності (не рідше ніж один раз на місяць).
IV квартал
1. Про виконання бюджету Погребищенської міської територіальної громади за 9 

місяців 2023 року.
2. Про бюджет Погребищенської міської територіальної громади на 2024 рік.
З.Звіт голови постійної комісії з питань сільськогосподарського виробництва, 

регулювання земельних відносин, охорони довкілля, раціонального використання надр 
про свою роботу, здійснення депутатських повноважень членами комісії та про роботу 
комісії за 2023 рік.

4. Про план роботи постійної комісії на 2024 рік.
5. Питання відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного 

характеру у сфері господарської діяльності (не рідше ніж один раз на місяць).

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
Затвердити план роботи постійної комісії з питань сільськогосподарського виробництва, 
регулювання земельних відносин, охорони довкілля, раціонального використання надр на 
2023 рік.



Додаток
до протоколу № 36 засідання 

постійної комісії від 20 грудня 2022р.

ОКРЕМІ ПРОПОЗИЦІЇ, ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ

№
п/п

Прізвище, ініціали 
депутата

Зміст пропозицій, змін, доповнень, зауважень

Секретар комісії



Додаток
до протоколу №36 засідання постійної комісії

від 20грудня 2022р.

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ СПИСОК
постійної комісії з питань сільськогосподарського виробництва, регулювання 

земельних відносин, охорони довкілля, раціонального використання надр

№
з/
п

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Партійність 
(суб”єкт подання)

Посада в 
комісії

Телефон Хто
прийняв
повідомлен
ня

Особистш
підпис

1 Лісовий
Олексій
Юрійович

ПП «УКРАЇНСЬКА
СТРАТЕГІЯ
ГРОЙСМАНА»

Г олова 
комісії

0988882255

2 Бевз
Людмила
Адамівна

ПП «За майбутнє»» Член
комісії

0973237518 ------ /? ' *

3 Пав люк
Володимир
Євгенович

ПП «УКРАЇНСЬКА
СТРАТЕГІЯ
ГРОЙСМАНА»

Член
комісії

0984832189

4 Сіренко
Олександр
Васильович

ПП Всеукраїнське
об»єднання
«Свобода»

Член
комісії

0677061943 00
5 Чабаненко

Юлія
Олександрівна

ВО «Батьківщина» Член
комісії

0967013891 /

Голова комісії

*


