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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.r" Про попередження виникнення пожеж очеретяних заростей на

територiТ Новокаховськоi MicbKoi територiальноi громади.

2. Про заходи щодо

забезпечення протидiТ масовим пожежам в
природних екологiчних системах мiськоi ради у пожежонебезпечний перiод
202| року.

З. Про цроведення у березнi 2021 року кulзки <<Журавлине пiр'я> для
y.rHiB закладiв освiти HoBoKaxoBcbKoi територiальноТ цромади у примiщеннi
Палацу кульryри.
По першому питанню

СJIУХАJIИ
1.

Про

попередження виникнення пожеж очеретяних заростей на
територii Новокаховськоi мiськоi територiальноi цромади.
!аповidач - Баранiченко 0.I

)rхвАлили

1. Затвердити перелiк власникiв та орендарiв земельнlD( дiлянок вкритих

очеретом. .Щодаток l
2. Головам дачних кооперативiв забезцечити:
- збiр та утилiзацiю сезоннlD( вiдходiв якi знишцуrоться на пiдrеглих
територiях IIIJuD(oM спаленнrI ;
- вжити зutходи щодо створення добровiльних пожежних дружин та

забезпечити ix первинними засобами пожежогасrння
3. Власники та орендатори земельнrос дiлянок:
- влаштувати мiнералiзованi с}tуги на зеIшJIях рiзного цiльового
призначеннjI, )цриlvlувати ix в належному cTaHi;
заборонити спaлювання cyxoi рослинностi, пожнивних залишкiв та
1ншоl природноr рослинност1;

-

посилити контроль

за

додержанням правил пожежноi безпеки у
природних екосистемах, зощрема на територiях, якi вкритi очеретом.
4. Управлiнrпо з питань надзвиIIайнюr сиryацiй та цивiльного захисту
населення MicbKoT ради забезгrечити проведення iнформацiйнороз'яснювальноТ роботи, спрямованоТ на дотримання законодавства у сферi
пожежноi безпеки в природних екосистемах.
5. Адмiнiстрацiям баз та стоянок ма-помiрних судеЕ суворо дотримуватися
випускного режиму суден, а саме при виходi судна у плавання i при його
поверненнi на базу в журнzшi облiку вшходу (проходу) судна здiйснювати
порядковий запис: номер судна, прiзвище й iнiцiа-гlи судновпасника або
судноводiя, час отримання дозволу на вихiд судна, мета i маршруг плаваннrI,
пункт призначенrrя, орiентовний час повернення, фактичний час поверненнrI
на базу.

По другому питаЕню:

сJIухАли

1. Про заходи щодо забезпечення протидii масовим пожежам

в

природних екологiчних системах НовокаховськоТ MicbKoi територiальноi
цромади у пожежонебезпечний перiо д 202| року.
.Щоповiddчi - Крuвошеев Д.О.

1. Встановити тривалiсть пожеженебезпечного перiоду на територii
MicbKoT ради з 01 квiтня гlо 01 листоIIада 2021 роrсу. При 4 або 5 кJIасу

пожежноI небезпеки органiзувати цiлодобове черryвання в Новокаховському
та Корсунському лiсництвах для збирання iнформацii про пожежi в лiсах та
своечасного Еаправлення пiдроздiлiв до мiсця пожежi.
2. Лiсничим Новокаховсъкого лiсництва Гоrгуlпко В.В. та Корсунського
лiсництва Михайленку Д.В. :
2.L. У випадку виIIикнення пожеж на територiТ HoBoкaxoBcbкoi MicbKoi
ради органiзувати лiквiдацiю лiсових пожеж силами i коштами лiсництв.
2.2. При виникненнi низовоi пожежi 1 категорii та BepxoBoi пожежi 2
категорii, заIýлати сили пiдприемств, згiдно мобiлiзацiйно-оперативного
плану гасiння лiсових пожеж у 202| роцi.
2.3. Забезпечити виконання протипожежних заходiв. Провести роботи
по утриманню просiк в безпечному протипожежному cTaHi.
2.4. Активiзувати виховIIу та роз'яснювzrльЕу робоry серед населення,
дJIя чого органiзувати вистули по радiо та в гЕветi з питань охорони лiсiв вiд
пожеж, дотримання правил пожежноi безпеки в лiсах Украiни.

2.5. Встановити контроль за [роведенням патрулюваннrI лiсiв, по

своечасЕому виявленню та оповiщенню лiсогосподарських пiдприемств про
виникнення лiсових пожеж.
2.6. Розробити та узгодити Графiки спiльнlтх рейдiв i патрулювань з
попередженIuI виникнення пожеж в екосистемах та щомiсячно до 1 числа пiд
час пожежонебезпечного перiоду надавати ik до управлiння з питань НС та
ЦЗН мiськоi ради.
2.7. Орrанiзувати патруJIювання лiсiв силами лiсових та тимчасовlD(
охоронникiв, особливо у вихiднi та святковi днi. Щотижнево, на протязi
пожежонебезпечного перiоду (з 0t.04.2021 по 01.11.202| року) надавати
iнформацiю про проведену робоry до управпiння з питань НС та ЩЗН
Новокаховськоi MicbKoi ради.
2.8. У випадку виникнення низовоТ пожежi 1 категорii та верховоi
пожежi 2 категорii на дiлянках лiсових насаджень, якi межують з територiяIrли
пiдприемств (додаток 2), органiзувати гасiння пожеж сиlrами пiдприемств,
повiдомивши при цьогчry .ЩI <<Каховське лiсове господарство)>, лiсництва та
протипожежну сrryжбу.
2.9. Провести агiтацiйно - роз'яснюв€rльну роботу серед населеЕня про
обережне поводжеЕIIя з вогнем в перiод масового вiдпочинку. Встановити
попереджува-гlьнi таблички про охороЕу лiсtв вlд пожеж та заборону
вiдвiдування лiсовlD( масивiв в пожежонебезпечний перiод.
2.|0. Поновити мiнератriзованi сrvtуги та протипожежнi прокоси.
2.|1. В лiсових насадженнrIх на виднlD( мiсцях встановити
попереджувальнi знаки та влаштувати мiсця для вiдпочив€tючID(.
2.Т2 Постiйно проводити чистку лiсових насаджень вiд сухих гiлок
та смiття.
2':13. Створити резервний запас ПММ для цiлей пожежегасiння в
екосистемах.
3. Щля органiзацiТ контроJIю за станом протипожежноi безпеки лiсовrос
масивiв створити штаб у складi:

Тарабака Олег

-

Анатольович

перший засryпник мiського голови, начальник
штабу.

Кривошеев Андрiй нач€Lпъник

Олексiйович ДСНС у

мiського вiддiлту ГУ
Херсонськiй областi, засчшник

Новок€Lховського

начальника штабу.

ILпени штабу:

Баранiченко
Олександр

-

начilllьник управлiння

з

питань

НС та

MicbKoi ради;

Iванович

Гоrryшко BiKTop Вiкторович

лiсничий Новок€lховського

лiсництва

ЩЗН

l:.

,Щавиденко

Анатолiй
Вiкторович
Лимар Олександр
матвiйович

-

начаllьник 17- ЩРЧ;

-

начальник екологiчноi iнспекцiТ MicbKoi ради1,

Михайленко -

лiсничий Корсунського лiсництва;

.Щмитро

Володимирович

Нiкулiн

директор КП

<<EKocepBic>>;

Василь
Миколайови1I
Парфентьев Вадим начальник Каховського районного вiддiлу полiцii
ГУ нацiональноТ полiцii в Херсонськiй областi.
4. Начшlьнику штабу встановити жорсткий контроль за дотриманнrIм
пожежноi безпеки в лiсових масивах, особливо на дiлянках, що межують з
пiдприемствами та розташованими в населених rтунктах.
5. Керiвникам гliдприемств, якi межують з лiсовими насадженIutми
(додаток 2), направляти за вимогою керiвництва держJIiсгосгry i лiсництва
сиlrи на гасiнrrя лiсових пожеж (низовоi пожежi l категорii та BepxoBoi
пожежi 2 категорii) згiдно "Мобiлiзацiйно-оперативнlD( гшанiв лiквiдацii
лiсових пожеж по Новокаховському i Корсунсъкому лiсництвах".
6. Керiвникам сiлъськогосподарських та фермерських господарств:
6.1. Категоршшо забороняеться вип€lJIюванЕя трави i cTepHi на поJIях,
якi розташованi бiля лiсу чи захисних лiсових насаджень.
б.2. Протягом всього пожежонебезпечного перiоду забороняеться
курiння та розведеЕIIя вогнищ в лiсових масив€Iх, а також в'iЪд TpaHcпopTHI,D(
засобiв до лiсових масивiв.
6.З. Провести роботи
безпечному
утриманню просiк
протипожежному cTaHi ( опахувати поля).
Провести iнструктивнi заЕяття перед початком
пожежонебезпечного перiоду з питань попередженшI пожеж в екосистемФ( з
робiтниками i службовцями.
7. Керiвникам: Херсонськоi лlнlино1 дrльницi департаIuенту лiнiй
електропередач Iль't'ну I.I., Новокаховського вiддiлу ,Щепартаменту з
розподiльчих мереж Маховському
утримувати протягом
пожеженебезпечного перiоду територii
просiки, вiдведенi пiд лiнii
електромереж в пожежобезпечному cTaHi, не допускати ix захаращеншt.
8. Начальнику МВ ГУ ДСНС У Херсонськiй областi Кривошееву А.О.:
8.1. В TepMiH до 01 травIIя 2021 року провести збори з командирами
добровiльних пожежних команд, об'ектiв господарськоi дiяльностi, якi
передбачено задiяти для боротьби з лiсовими пожежами, провести тактргчrri
навчання, мати звiти готовностi по добровiльним форшгуванням по боротьбi з
пожежами та взаемод11 з лlсовими Iюжежними станцUIми лlсництв.

Михайлович

по

в

6.4.

B.I. i

В TepMiH до 01 квiтня 202l року поновити перелiк пристосованоi
технiки та обладнання пiдlриемств та органiзацiй незалежно вiд фор,
8.2.

власностi, що може заlгrlатись при виникненнi пожеж в екосистемах.

Началrъникам: Каховського районного вiддiлу полiцii ГУ
нацiональноi полiцiТ в Херсонсъкiй областi Парфентьеву В.М., НК мiського
вiддiлу ГУ ,ЩСНС у Херсонськiй областi Кривоше€ву А.О., екологiчноi
iнспекцii MicbKoi ради Лимарю О.М.; лiсничому Новокаховського лiсництва
Го.ггуlшко В.В., лiсничому Корсунського лiсництва Михайленку Д.В.
органiзувати проведення спiльних рейдiв i патруrловань з попередженнrI

9.

виникнення пожеж в екосистемах.

10. Начальникам: Каховського районного вiддiлry полiцii ry
нацiона;rьноТ полiцiТ Парфентъеву В.М., НК МВ ГУ ДСНС у Херсонсъкiй

областi Кривошесву А.О.:
10.1. Надавати необхiдну допомоry держлiсгосtry в боротьбi з лiсовими
пожежами та ik гасiнням.
|0.2. Проводити заходи з встановлення причин загорянь та пожеж в
екосистемах, притягнення винних осiб до вiдповiдальностi згiдно з чинним

законодавством.
11. Завiдуючiй Новокаховськоi станцii екстреноТ медичноТ допомоги
КНП <<Обласний територiальний центр екстреноi медичноi допомоги та
медицини катастроф> ХОДА Курiнiй Т.М. при необхiдностi забезпечити
наданнrI першоi медичноi допомоги працiвникам, що з€rлучаються до гасiнrrя
лiсових пожеж.
1,2. Начальникам вiддiлiв MicbKoT ради: освiти Микитенко Л.А, у
справах ciM'i, молодi, фiзичноТ культури та спорту Таран Н.М, кульryри i
туризму Заруднiй Н.С. погоджувати
Каховським держлiсгоспом
проведеЪня Bcix заходiв у хвойних лiсових масивах, проводити постiйну
роз'ясrповЕlль}Iу робоry з дiтъми по забезпеченню виконaшlнrl правил
пожежноi безпеки в лiсах.
13. Начальнику сrryжби ЦЗ торгiвлi, харчування та матерiального
забезпеченЕя Матriй Т.М. при виникt{еннi тривалих пожеж в екосистемzlх
передбачити та визначити порядок забезпечення органiзацiТ харчування
осiб, що беруть )Еасть в iх гасiннi.
|4. Старостам: ,Щнiпрянського старостинського окруry Гура В.В.,
Веселiвського
Райсъкого старостинського окруry .Щикуха

з

i

I.M.,

старостинського округу Аннас Л.I., Козацького старостинсъкого окруry
,Щерев'янко Р.М., директору КП (НК EKocepBic>> Нirсулiну В.М., начальнику
управлiння копцrн€rльного майна, iнфраструктури старостинських оцругiв
Сендик О.В.:
14.1. Вживати попереджувальних заходiв щодо захисту населених
rryнктiв вiд пожеж у шриродних екосистемах, свосчасно поновJIювати
мiнера-шiзованi смуги, протипожежнi розриви на земJtf,х, якi межують з
лiсовими насадженIuIми.
|4.2. Органiзувати та забезпечити проведення сходок |ромадян у
старостинських округах, населенi гryнкти яких межуютъ з лiсовим фондом, з
питань забезпечеЕня пожежноi безпеки в екосистемах, й недопущеннlI
випZLIIюванЕя сухоТ трави, cTepHi та прибиран}ut сухостою.

14.3. Провести робоry по заборонi випагловання cTepHi на територiях
MicbKoi територiатrъноi цромади, посилити заходи адмiнiстративного вIIIIиву
до осiб, якi займаються випr}JIюванЕям cTepHi, сухоi рослинностi i ii залиrшсiв
на поJutх, смугах вiдводу дорiг й лiсоспгугах. Поруllшикiв у встановлеЕому
порядку притяryвати до вiдповiдальностi вiдповiдно до законодавства.
|4.4. Гфовести протипожежнi заходи
рекреацiйнло< зонах,
вiдведених дJIя вiдпочинку громадян.
14.5. Провести протипожежнi зzлходи на санкцiонованюс i
тимtIасово угвореIrих смiттезвалищах, визначити вiдповiдшlьних за
територii, на як!D( вони розташованi, а також органiзацiТ, що накопичують
побуговi i виробничi вiдоди в цшr мiсцлr, та покJIасти на HlD( завданшI
лiквiдацiТ
щодо проведеЕня заходiв по безпечному
утриманню
загораць.
|4.6. Вrrолти невiдкладншr заходiв щодо лiквiдацii тимчасово

в

iх

i

yTBopeHID( i сшоriйншс смiттезвалищ, протипожежним захистом
смiттезвалищ, не доrryскати спаJIювання смiття i побутових вiдходiв на
HlD(, у випадку виникненIuI загорань забезпечити ik негайне гасiння.
Провести ik обпашку
l4.7. Створити резервний запас IIММ для цiлей пожежогасiння в

екосистемах.
15. ,,Щиректорам коIчцднальЕIд( пiдприемств "Мiський водоканал"
Радованrцо В.В., "EKocepBic" Нiкулiну В.М., "ITTF.Y' Гуртовому Д.П.,
"ЖF.Уu Кансвсъкому Г.о., <Мунiцiпr}пьна охоронa>) Нечеса М.М. , "основа"
Чечину О.О., командцру вiйськовоl частини г/п В0950 Проскурович Е.Д..
15.1. Видi.гlяти за зверненIхпм начztльника МВ ГУ ДСНС YKpai'lml у
Херсонськiй областi для гасiння пожеж в екосистем.lх насryпнi сиJIи та
засоби: \
- ШI "Мiсьro{й водоканЕrп" - цистерну з водою та 5 чоловiк з лопатами;
- КП "EKocepBic" - 5 чоловiк з лопатами;
- КП "IТIЕУ" - 5 чоловiк з лопатаrчrи;
_ шI ''ЖF.Уu _ 5 чоловiк з лопатами;
- ЮI "Основа" - 5 чоловiк з лопатами;
- ШI <<IчIунiiпашъна охоронФ)- 3 чоловiка з лопатаIчIи;
- вiйськова частинап/лВ0950 - 10 чоловiк з лопатами.
t5.2. Надати до Новокulховського МВ ГУ ДСНС Украi'ни в Херсонсъкiй
областi iнформацiю щодо HEuIBHID( сил та засобiв, якi можуть буги заlryченi до
гасiння пожеж в екосистемах, номери телефонiв KoIITaKTHlа>c осiб.
15.3. Забезпечувати трансшортIIу доставку своiх працiвникiв до мiсць
виникненIUI пожеж.
16. Контроль за виконанЕям цього рiшення покJIасти на начальника
управлiння з IIитань надзвичайних сиryацiй та цивiльного захисту населенIuI
MicbKoi ради Баранiченка 0.I.

по третьомy пптанню:

СЛУХАЛИ:

1. Про проведення

у березнi 202l року

к€lзки

<Журавлине

пiр'я) для

учнiв закладiв освiти Новокаrовськоi територiапьноi цромади у примiщеннi
Палацу культури.

,Щоповidач : Мuкumенко Л.Д

,Щоповiдач проiнформув€lпа, що органiзацiйний KoMiTeT передбачив
згiдно рекомендацiй ПКМУ ЛЬ 104 вiд 17 JIютого 202| року , Постанови вiд
04.08.2020 року Jф 45 MiHicTepcTBa охорони здоров'я, Головного державного
санiтарного лiкаря Украiни, Постанови Кабiнеry MiHicTpiB УщраiЪи вiд 13
жовтня 2020 року М 95б пiд час проведення кулътурно-мистецьшD( заходiв
на перiод карантину у зв'язrсу з поширенням KopoHaBipycHoТ хвороби
(COVID-l9) наступне: проведення заходу при наповненостi заIry не бiльше
50 вiдсоткiв мiсцъ, забезпеченIuI доц)имання мiж }часниками фiзичноi
дистанцiТ не менше нiж 1,5 метрц темпераryрний скринiнг, обробку
антисептиtIЕими засобами.

УХВАJII4IIИ:

1. .Щозволити проведенЕя у березня 2021року к€лзки <<Журавлине
пiр'л>, котре демонструеться Зразковим художнiм колективом системи
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи театр€rпъним ryртком <<Посмiшка> у

примiщеннi Папаrry культури

цри yMoBi

неухилъного виконаннrt
рекомендацiй Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи Ns 104 вiд 17 JIютого
202I роly, Постанови вiд 04.08.2020 року NЬ 45 MiHicTepcTBa охорони

здоров'я, Головного державного санiтарного лiкаря Украi'ни, Постанови
Кабiнеry MiHicTpiB Уrqраiни вiд 13 жовтнrI 2020 року Ns 95б пiд час
проведФIня культурно-мистецьких заходiв на перiод карантиIry у зв'язку з
поширенням коронавiрусноi хвороби (COVID-l9), а саме: проведенЕя з€lходу
при наповненостi зашу не бiльше 50 вiдсоткiв мiсцъ, забезпечення
ДОТРИМашш мiж 1"rасниками фiзичноТ дистанцiТ не менше нiж 1,5 метра,

температурний скринiнг, обробку антисептиtIними засобами.
1. Вiдповiдальною особою за проведення кzlзки <Журавлине пiр'л> у
прийщеннi Палацу культури призначити начальника вiддiлу освiти
Новокаховськоi мiськоi ради Микитенко Л.А
2. Начаslьнику Каховського районного вiддilry полiцii ГУ нацiональноi
полiцii в Херсонськiй областi Парфентеву В.М., директору КП Мунiципальна
oxopoнa>) Нiчеса М.М. забезпечити громадсъкий порядок та здiйснювати
контроJIю за дотриманням цромадянами вимог карантинних обмежень .
4. Контроль за виконанням рiшення покJIасти на засryпника мiського
голови Хоменко С.В.

Голова KoMiciT
Секретар KoMicii

jЦ-

ОлегТАРАБАкд
Ельвiра IЩУК
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ТЕБ та НС Ns 16

вiд

Перелiк
власнrжiв та opelцaTopiB земеrьrпос дiлянок вIФитLD( очеретом на територiТ
НовокаховськоТ MicbKoi територ iа-тьноЪгромади
Ng

Назва об'екry

Адреса

Власник

вид дiяльностi

IIляiк <Лiтнiй>

розтаIIIування
м. Нова Касовка, пр.

КП кНК

Вiдпо.шанок на водi

днiпровський

EKocepBic>

Tl/H
1

2

Водноспортивн
ий кгryб

Безобразова

с. Kopcyrтca

Фоп

<Katrin>>
_)

База вiдпо.шrшry
База вiдrrоrпшкry

с. Корсунка

Ifuяж

АдI тов
<<Юrтаро>

<<Окунь>

5

Стояrжа
маломiрнtо< судiв,
вiдгlощлrrок на водi
Вiдlо.шлнок на водi

латrашева

<<Находса>

4

Фоп

м. Нова Каховка, пр.
Щнiпровсь|Фlй, 46

АТФ iM.
солоджiна
м. Таврiйськ

<<Локомотив>>

Таврiйський
викоЕком,

тов

Вiдпочинок Еа
водi, стоянка
маломiрlтuс судiв
Вiдцlочшrок на
водi, стоянка
ма.гrомiрних судiв

кДнiпробуд>
6

MiHi-KoMImeKc

вцпот4нку
на водi (Maxim
дJIrt

м. Нова Косовка, пр.

Щнiпровсьмiа, 44а

ФОП Щадтка

Вiдпочиrrок Еа
водi, cTofiIKa
маломiрrпuс судЬ

ГО кСлавугич)

Вiдпочинок на водi

marine>>

7

База вiдгlошrrrсу

м. Таврiйсък, вул.

<<Славyтиry>

Мартиrrова.2
смт. ,Щнiпрлшл, вул.
Набережнц74 а

8

База вi,rщощлrшсу
<<Рибаrркий
xyTopoI())

9

човникова
сташliя
Воlщо

10

рятув€LJьна
11

стаrщiя
човнrдсова
стаrлriя

|2

новокаховсьшй
лст-шryб

м. Нова Каховкц пр.
Днiпровськktr4. 44
м. Нова Каiовкц пр.

ffнiпровський
м. Нова Каховка,
дачrпцl кооператив
кТруд>
м. Нова Каховка, пр.
Днiпровсът<лтfц^ 44 б

Вiдпочинок на водi

новокаховська
MicbKa D€uIа

новокаховська
MicbKa рада

стоянка
маrrомiрrппr судiв
Стоянка
маломiрнrа<

судЬ

новокаховська
MicbKa рада

Стоянка
ма.шомiрнrоr судiв

ПП евстратов

Стоянка
маломiрнrоr судiв

13

комгшrекс
вiдпочинку на
водi <<Заплава>

м. Нова Каховка,
вул. мцру,2зl2

ТоВ

<<олеся

Серов В.А.,

тов

<<Аудиторська

компанй
<Фiнансовi
резерви>

|4

Садове
товариство
кЛуч>
каховськот

м. Нова Каховка,
пр..,Щнiпровський,

Голова
Шумова C.I.

ГЕС>)
15

lб

Садове
товариство

18

Корсунка вул.
,Щачна, З

Голова
CBiTaH

о.В.

<<КомуналъЕию)

Садове
товариство
<<Енергетr.к-2>>

l,|

с.

Садове
товариство
кБудiвельник)
Садове
товариство

м. Нова Каховка
новокаховсъке
шосе, 12
м. Нова Каховка,
шр-т Щнiпровсъкий,

22
м. Нова Каховка
вул.,,Щачна,2

Голова
Малюriна С.В.
Голова
Худякова Н.О.
Голова
Черчукан е.М.

<<Енергiя>

19

Садове
товариство

м. Нова Каховка
вул.,Щачна,4

IBaHeHKo

В.В.

<<Трур>

20

2l

Садове
товариство
кДнiппо>
Товариство
огородникiв
кНадiя>

Секретар KoMicii

ffнiпрлrська

Вербовсъкий

селищна рада

I.M.

м. Нова Каховка вул

Козлов о.Я.

князя Володшлира,
4з

Ельвiра IIЦУК
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ТЕБ та НС Ns 1б

mPEJIIK

пiдприсмств, якi меж)лоть з лiсовими насадженнrIми

. Мiжгаггузеве пiдприемство промислового запiзничного ц)zlнспорту
2. IIАТ <<Буддетатlь комплекп> (Роговий М.Г.)
3. НК дiльниця .ЩI <ГазпостаФ) ВАХ <<Херсонгаз> (Полiщу* Ю.П.. )
4. IIАТ "Завод силiкатноi цегли" (Слiпий С.М.)
5. ,,Альфа-нафта" ТОВ НК фiлiап М7 (Яровий О.Я.)
б. АТВТ "Меблевий комбiнат" (Лук'яненко Т.В.)
7. КII "Новокаховсъке IITF.Y'I (Гуртовий Д.П.)
8. КII "Мiсьrоrй водокана"п" (Радованець В.В.)
9. IIАТ ДД( "Таврiя" (ерьоменко О.О.)
10. ДI "ДАФ iM. Солодухiна" (.Щавиденко I.B.)
11. ТОВ "Олеся" (Серов В.А.)
12. ЗАТ "Гiдромонтаж" (Лебедсв Ю.М.)
13. ТоВ "Тачанка"
14. Гаражнi кооперативи: "Пiвденний", "Сокiл"о "Славутич". ГК "Таврiя"
1

\

Секретар

KoMicii a.Ur

Елъвiра IЩУК

вiд

