
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 14 лютого 2023 року                         м. Біла Церква                                                 № 62 

 

 

Про затвердження протоколу комісії по наданню одноразової 

адресної матеріальної допомоги особам, які постраждали чи 

зазнали порушення нормальних умов життєдіяльності внаслідок 

збройної агресії російської федерації проти України 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради від 27 січня 2023 року № 397, відповідно до статті 40, частини 6 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення 

Білоцерківської міської ради від 17 листопада 2022 року № 3264-34-VIII «Про затвердження 

Програми соціальної підтримки «Турбота» на 2023-2025 роки», керуючись Порядком 

надання одноразової адресної матеріальної допомоги особам, які постраждали чи зазнали 

порушення нормальних умов життєдіяльності внаслідок збройної агресії російської 

федерації проти України, затвердженим рішенням виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 29 листопада 2022 року № 777, з метою надання одноразової адресної 

матеріальної допомоги особам, які постраждали чи зазнали порушення нормальних умов 

життєдіяльності внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, виконавчий 

комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити протокол комісії по наданню одноразової адресної матеріальної допомоги 

особам, які постраждали чи зазнали порушення нормальних умов життєдіяльності внаслідок 

збройної агресії російської федерації проти України від 17 січня 2023 року № 01-23 

(протокол додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету  

міської ради 

від 14 лютого 2023 р.  № 62 

 

ПРОТОКОЛ № 01-23 

засідання комісії по наданню одноразової адресної матеріальної допомоги особам, які 

постраждали чи зазнали порушення нормальних умов життєдіяльності  

внаслідок збройної агресії російської федерації проти України  

 

м. Біла Церква                   «17» січня 2023 р. 

 

Присутні: 

Новогребельська Інна Володимирівна – голова комісії, перший заступник міського 

голови; 

Кравець Анатолій Васильович – заступник голови комісії, заступник міського голови; 

Яковець Віта Віталіївна – секретар комісії, завідувач сектору у справах ветеранів війни 

відділу соціального забезпечення управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради. 

 

Члени комісії: 

Дорогань Володимир Леонідович - начальник відділу державного архітектурно-

будівельного контролю Білоцерківської міської ради; 

Капінус Людмила Олександрівна – начальник управління адміністративних послуг 

Білоцерківської міської ради. 

Савченко Олег Іванович – начальник відділу експлуатації житла управління житлового 

господарства департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської 

ради; 

Савчук Юрій Степанович – заступник міського голови. 

 

Відсутні:  

Макійчук Руслан Володимирович; 

Терещук Світлана Григорівна. 

 

Порядок денний: 

Про розгляд заяв про надання одноразової адресної матеріальної допомоги особам, які 

постраждали чи зазнали порушення нормальних умов життєдіяльності внаслідок збройної 

агресії російської федерації проти України відповідно до Порядку надання одноразової 

адресної матеріальної допомоги особам, які постраждали чи зазнали порушення нормальних 

умов життєдіяльності внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 29 листопада 

2022 року № 777 (далі – Порядок 777) (доповідач – Новогребельська І. В.) 

 

СЛУХАЛИ: Новогребельську І.В. – повідомила, що проєкт Закону «Про компенсацію за 

пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових 

дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації» 
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№7198 від 24.03.2022 року з правками після другого читання 12.01.2023 року ще й досі 

Верховною Радою України не прийнято. 

Тобто не зрозуміло скільки ще часу люди, майно яких зазнало пошкоджень, що в свою 

чергу призвело до порушення їх нормальних умов життєдіяльності, мають чекати виплати 

хоч якоїсь компенсації.  

Завдяки реалізації Порядку 777, яким визначено механізм використання коштів, 

передбачених у місцевому бюджеті для надання одноразової адресної матеріальної допомоги 

жителям Білоцерківської міської територіальної громади, які зазнали порушення нормальних 

умов їх життєдіяльності внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, в 

2022 році здійснено виплату допомоги 26 власникам/співласникам пошкоджених житлових 

будинків/квартир на суму 3 535 000 грн. 

 

ВИСТУПИЛИ: Яковець В.В. – повідомила, що на сьогоднішнє засідання комісії надійшло 18 

заяв від громадян, які звернулися до відділу звернень громадян Білоцерківської міської ради, 

а саме: 

№ 

з/п 

Адреса пошкодженого житлового 

будинку (квартири) 

Особа, яка подала заяву 

1 б-р. Олександрійський, буд. 103, кв. 25 Строганова Тетяна Володимирівна 

2 вул. Лазаретна, 1/20 Гернаденко Тетяна Володимирівна 

3 вул. Лазаретна, 5, кв. 4 Білошовець Олексій Григорович 

4 вул. Партизанська, 79, кв. 1 Петрик Галина Борисівна 

5 вул. Партизанська, 85, кв. 1 Однорог Людмила Григорівна 

6 вул. Партизанська, 87 Кириченко Андрій Юрійович 

7 вул. Річкова, 22, кв. 2 Лук’яненко Наталія Іванівна 

8 вул. Річкова, 24 Діхтяр Юрій Володимирович 

9 пров. Річковий перший, 12  Діхтяр Юрій Володимирович 

10 вул. Річкова, 26 Лень Надія Анатоліївна 

11 вул. Річкова, 30/1 Плохотнюк Марина Андріївна 

12 вул. Річкова, буд. 4, кв. 34 Солдатова Ольга Анатоліївна 

13 вул. Річкова, 8/33 Счастлива Галина Леонідівна 

14 пров. Річковий перший, 10 Савчук Тамара Борисівна 

15 пров. Річковий перший, 21, кв. 2  Дехтяр Анатолій Миколайович 

16 пров. Річковий перший, 23 Дацюн Олег Віталійович 

17 пров. Річковий перший, 23 Дацюн Надія Кузьмівна 

18 пров. Річковий перший, 3 Бондаренко Вадим Анатолійович 

 

Кожна заява опрацьована на предмет подання заявниками необхідних документів, а 

також по кожній заяві сформована особова справа, яка містить аналітичну таблицю з усією 

необхідною для розгляду інформацією. Тож для зручності роботи комісії доцільно 

використовувати ці таблиці. 

Крім того, зауважила, що звернення громадян Гернаденко Тетяни Володимирівни, 

Кириченка Андрія Юрійовича, Дацюна Олега Віталійовича та Бондаренка Вадима 

Анатолійовича розглядаються повторно після доопрацювання за результами розгляду 15 

грудня 2022 року, а саме: 

№ 

з/п 

Адреса пошкодженого 

житлового будинку 

(квартири) 

П.І.Б. 
Рекомендації  

для доопрацювання 
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1 вул. Лазаретна, 1/20 

Гернаденко 

Тетяна 

Володимирівна 

відсутній витяг з Єдиного реєстру 

досудових розслідувань 

2 вул. Партизанська, 87 

Кириченко 

Андрій  

Юрійович 

відсутній акт обстеження 

пошкодженого об’єкту, складений 

комісією по обстеженню житлових 

будинків та витяг з Єдиного реєстру 

досудових розслідувань 

3 пров. Річковий перший, 23 

Дацюн  

Олег  

Віталійович 

відсутній витяг з Єдиного реєстру 

досудових розслідувань 

4 пров. Річковий перший, 3 

Бондаренко 

Вадим 

Анатолійович 

все нерухоме майно арештовано 

 

Зауважила, що гр. Бондаренко Вадим Анатолійович 05 січня 2023 року подав голові 

комісії ще одну заяву в якій повідомив, що він звертався до виконавчої служби щодо 

з’ясування обставин арешту майна та умов його зняття, але згідно інформації з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно залишається арештованим все нерухоме майно. 

 

Комісія розпочала роботу з розгляду звернень громадян. 

№ 

з/п 

Адреса пошкодженого 

житлового будинку 

(квартири) 

Особа, яка подала 

заяву 

П.І.П. власника/ 

співласника 

частка  

власності 

1 б-р. Олександрійський, 

буд. 103, кв. 25 

Строганова Тетяна 

Володимирівна 

Строганова Тетяна 

Володимирівна 

1/2 

2 вул. Лазаретна, буд. 

1/20 

Гернаденко Тетяна 

Володимирівна 

Гернаденко 

Тетяна 

Володимирівна 

1/1 

3 вул. Лазаретна, буд. 5, 

кв. 4 

Білошовець Олексій 

Григорович 

Білошовець 

Олексій 

Григорович 

27/200 

4 вул. Партизанська,  

буд. 79, кв. 1 

Петрик Галина 

Борисівна 

Петрик Галина 

Борисівна 

1/6 від всього 

буд. 

Партизанська, 

79 

5 вул. Партизанська, 

буд. 85, кв. 1 

Однорог Людмила 

Григорівна 

Однорог Людмила 

Григорівна 

1/4 

6 вул. Партизанська, буд. 

87 

Кириченко Андрій 

Юрійович 

Кириченко Андрій 

Юрійович 

1/1 

7 вул. Річкова, буд. 22, 

кв. 2 

Лук'яненко Наталія 

Іванівна 

Лук'яненко 

Наталія Іванівна 

1/1 

8 вул. Річкова, буд. 24 Діхтяр Юрій 

Володимирович 

Діхтяр Юрій 

Володимирович 

18/25 

9 пров. Річковий 

перший, буд. 12  

Діхтяр Юрій 

Володимирович 

Діхтяр Юрій 

Володимирович 

2/3 

10 вул. Річкова, буд. 26 Лень Надія 

Анатоліївна 

Лень Надія 

Анатоліївна 

1/3 
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11 вул. Річкова, буд. 30/1 Плохотнюк Марина 

Андріївна 

Плохотнюк 

Марина Андріївна 

1 

12 вул. Річкова, буд. 4, кв. 

34 

Солдатова Ольга 

Анатоліївна 

Солдатова Ольга 

Анатоліївна 

1 

13 вул. Річкова, буд. 8/33 Счастлива Галина 

Леонідівна 

Счастлива Галина 

Леонідівна 

1 

14 пров. Річковий 

перший, буд. 10 

Савчук Тамара 

Борисівна 

Савчук Тамара 

Борисівна 

1/1 

15 пров. Річковий 

перший, буд. 21, кв. 2  

Дехтяр Анатолій 

Миколайович 

Дехтяр Анатолій 

Миколайович 

42/100 будинку, 

але власник 

цілої кв. 2 

16 пров. Річковий 

перший, буд. 23, кв. 3 

Дацюн Олег 

Віталійович 

Дацюн Олег 

Віталійович 

44/100 

17 пров. Річковий 

перший, 23, кв. 1 

Дацюн Надія 

Кузьмівна 

Дацюн Надія 

Кузьмівна - 

власник з 

27.12.2022 р. 

23/100 

18 пров. Річковий 

перший, буд. 3 

Бондаренко Вадим 

Анатолійович 

Бондаренко Вадим 

Анатолійович 

1/3 

Звернула увагу членів комісії, що у всіх наданих до заяв документах відсутні копії 

інших документів, що підтверджують фактично завдану шкоду майну, що зазнало руйнувань 

або пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, що призвело 

до порушення нормальних умов життєдіяльності. 

Лише в справах гр. Кириченка Андрія Юрійовича та Плохотнюк Марини Андріївни є 

фотоматеріали на підтвердження завданих пошкоджень. 

 

Кравець А.В. – вкотре звернув увагу на робочі проєкти, виготовлені на замовлення 

департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради. Зазначив, 

що акти комісійного обстеження будівель та споруд (об’єктів), пошкоджених внаслідок 

збройної агресії російської федерації проти України на території Білоцерківської міської 

територіальної громади складені з урахуванням наявних у власників домогосподарств 

документів на житло, в тому числі і технічних паспортів. 

Запропонував і надалі при визначенні розмірів допомоги використовувати розрахунки 

по зведених кошторисах робочих проєктів в сумах глав «1-9». 

 

Дорогань В.Л. – повідомив, що за умовами пункту 10 Порядку 777 комісія відмовляє у 

наданні одноразової адресної матеріальної допомоги у разі виявлення відмінностей 

домогосподарства, як об’єкта нерухомості, технічному паспорту - наявності добудов, 

перебудов, реконструкцій не введених в експлуатацію в порядку визначеному чинним 

законодавством України.  

Відділом державного архітектурно-будівельного контролю Білоцерківської міської ради 

було опрацьовано вищезазначений список із 18 адрес і не виявлено відмінностей або не 

введених в експлуатацію в порядку визначеному чинним законодавством України об’єктів, 

тобто зауваження відсутні. 

Але, на засіданні 15 грудня 2022 року комісією було погоджено надання допомоги гр. 

Пашко Світлані Петрівні на будинок за адресою вул. Річкова, 5А, кв. 1, по якому було 

виявлено виконання будівельних робіт без подання повідомлення про початок виконання 

зазначених робіт. 

20.11.2019 року гр. Пашко С.П. була винесена постанова № А-2011/1 про 

адміністративне правопорушення згідно частини 4 статті 96 Кодексу України про 
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адміністративні правопорушення, але штраф як адміністративне стягнення нею було 

сплачено. 

 

Савченко О.І. – зауважив, що по вул. Лазаретна, буд. 5, кв. 4 громадянину Білошовець 

Олексію Григоровичу акт комісійного обстеження будівель та споруд (об’єктів) ще не 

виготовлено, оскільки є деякі зауваження та технічні моменти. 

Що стосується пошкоджень за адресою б-р. Олександрійський, буд. 103, кв. 25, то 23 

грудня 2022 року було замінено пошкоджене вікно і гр. Строгановою Тетяною 

Володимирівною підписано акт виконаних робіт. Зазначені роботи було здійснено за рахунок 

коштів місцевого бюджету. 

 

Савчук Ю.С. – зауважив, що в такому випадку треба перенести розгляд заяви гр. 

Білошовець Олексія Григоровича на наступне засідання комісії щоб ним були подані усі 

визначені пунктом 4 Порядку 777 документи.  

Щодо розгляду заяви гр. Строганової Тетяни Володимирівни теж є необхідність 

продовжити розгляд питання щодо доцільності надання їй одноразової адресної матеріальної 

допомоги на наступному засіданні комісії після надання представниками департаменту 

житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради акту виконаних робіт, 

оскільки це може бути розцінено як розтрата коштів місцевого бюджету. 

Що ж стосується заяви гр. Бондаренка Вадима Анатолійовича про те, що він був у 

виконавчій службі і про це повідомив комісію, то необхідно щоб арешт майна було знято 

виконавчою службою в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, оскільки якщо 

допомога буде йому виплачена, а банківські рахунки досі арештовано, то кошти отримають 

стягувачі, а не постраждалі власники/співвласники.  

Адже її цільове призначення - одноразова адресна матеріальна допомога 

власникам/співвласникам домогосподарства майно яких зазнало руйнувань або пошкоджень 

внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, що призвело до порушення 

нормальних умов їх життєдіяльності, а в такому випадку будуть порушені права 

співвласників - його дружини Бондаренко Оксани Валеріївни та доньки Панченко 

(Бондаренко) Юлії Вадимівни. 

 

Яковець В.В. – по заяві гр. Плохотнюк Марини Андріївни, власника будинку за 

адресою вул. Річкова, буд. 30/1, повідомила про те, що відповідно до вимог пунктів 1 та 2 

Порядку 777 цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у 

місцевому бюджеті для надання одноразової адресної матеріальної допомоги жителям 

Білоцерківської міської територіальної громади за порушення нормальних умов їх 

життєдіяльності внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. 

Право на отримання одноразової адресної матеріальної допомоги мають жителі 

Білоцерківської міської територіальної громади (що підтверджується витягом з Єдиного 

державного демографічного реєстру/реєстру Білоцерківської міської територіальної 

громади), майно яких зазнало руйнувань або пошкоджень внаслідок збройної агресії 

російської федерації проти України, що призвело до порушення нормальних умов їх 

життєдіяльності. 

Але гр. Плохотнюк Марина Андріївна такий витяг з Єдиного державного 

демографічного реєстру/реєстру Білоцерківської міської територіальної громади не надала, 

оскільки не є жителем Білоцерківської міської територіальної громади (зареєстроване місце 

її проживання знаходиться за адресою: вул. Лисеницька, буд. 19Б, кв. 46, м. Львів). 

Щодо заяв гр. Діхтяра Юрія Володимировича, який є співвласником 2-х будинків за 

адресами вул. Річкова, буд. 24 та пров. Річковий перший, 12, то відповідно до вимог пункту 3 

Порядку 777 одноразова адресна матеріальна допомога надається за зруйноване/пошкоджене 

майно на одне домогосподарство (квартиру в багатоповерховому будинку, квартиру в 
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приватному будинку, будинок, кімнату в гуртожитку чи інше житлове приміщення, що 

зазнало руйнувань/пошкоджень).  

 

Кравець А.В. – запропонував надати одноразову адресну матеріальну допомогу гр. 

Діхтяру Юрію Володимировичу на найбільш пошкоджений будинок, а співвласникам іншого 

звернутися із заявами самим особисто. 

 

Савченко О.І. – уточнив, що згідно актів обстежень та розрахунків по зведених 

кошторисах робочих проєктів в сумах глав «1-9» з двох будинків найбільше постраждав 

будинок за адресою вул. Річкова, буд. 24.  

 

ВИРІШИЛИ: розглянувши заяви та усі надані заявниками документи, враховуючи 

пропозиції та зауваження усіх членів комісії: 

 

1. Надати допомогу з урахуванням вимог пункту 12 Порядку 777 

№ 

з/п 

Адреса домогосподарства, 

яке зазнало 

пошкоджень/руйнувань 

П І Б 

власника/співвласника 

домогосподарства 

Сума по 

главам  

«1-9», грн. 

Визначити суму 

допомоги в 

розмірі, грн. 

1 
вул. Лазаретна, 1/20 Гернаденко Тетяна 

Володимирівна 

94407 50 000 

2 
вул. Партизанська, 79, кв. 1 Петрик Галина 

Борисівна 

104902 100 000 

3 
вул. Партизанська, 85, кв. 1 Однорог Людмила 

Григорівна 

194194 100 000 

4 
вул. Партизанська, 87 Кириченко Андрій 

Юрійович 

78767 50 000 

5 
вул. Річкова, 22, кв. 2 Лук'яненко Наталія 

Іванівна 59411 50 000 

6 
вул. Річкова, 24 Діхтяр Юрій 

Володимирович 345151 200 000 

7 
вул. Річкова, 26 Лень Надія 

Анатоліївна 422689 200 000 

8 
вул. Річкова, буд. 4, кв. 34 Солдатова Ольга 

Анатоліївна 29885 10 000 

9 
вул. Річкова, 8/33 Счастлива Галина 

Леонідівна 38790 30 000 

10 
пров. Річковий перший, 10 Савчук Тамара 

Борисівна 67463 50 000 

11 
пров. Річковий перший, 21, 

кв. 2   

Дехтяр Анатолій 

Миколайович 24538 10 000 

12 
пров. Річковий перший, 23 Дацюн Олег 

Віталійович 41365 30 000 

13 
пров. Річковий перший, 23 Дацюн Надія 

Кузьмівна 32710 30 000 

ГОЛОСУВАЛИ:  

Новогребельська Інна Володимирівна – «за» 

Кравець Анатолій Васильович – «за» 

Яковець Віта Віталіївна – «за» 

Дорогань Володимир Леонідович – «за» 

Капінус Людмила Олександрівна – «за» 

Савченко Олег Іванович – «за» 

Савчук Юрій Степанович – «за» 
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Результат голосування: 7 голосів – «за» , 0 – «проти», 0 – «утримались» 

 

2. Відмовити в наданні одноразової адресної матеріальної допомоги відповідно до 

пункту 10 Порядку 777: 

№ 

з/п 

Адреса домогосподарства, 

яке зазнало 

пошкоджень/руйнувань 

П І Б 

власника/співвласника 

домогосподарства 

Причина відмови 

1 

вул. Річкова, 30/1 Плохотнюк Марина 

Андріївна 

надання заявником неповного 

комплекту документів, 

визначених у пункті 4 цього 

Порядку, а саме : витяг з 

Єдиного державного 

демографічного реєстру/реєстру 

Білоцерківської міської 

територіальної громади про 

реєстрацію осіб у 

домогосподарстві. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

Новогребельська Інна Володимирівна – «за» 

Кравець Анатолій Васильович – «за» 

Яковець Віта Віталіївна – «за» 

Дорогань Володимир Леонідович – «за» 

Капінус Людмила Олександрівна – «за» 

Савченко Олег Іванович – «за» 

Савчук Юрій Степанович – «за» 

 

Результат голосування: 7 голосів – «за» , 0 – «проти», 0 – «утримались» 

 

3. Рекомендувати заявникам доопрацювати подані документи: 

№ 

з/п 

Адреса 

домогосподарства, яке 

зазнало 

пошкоджень/руйнувань 

П І Б 

власника/співвласника 

домогосподарства 

Рекомендації для доопрацювання 

1 

вул. Лазаретна, 5, кв. 4 Білошовець Олексій 

Григорович 

відсутній акт обстеження 

пошкодженого об’єкту, складений 

комісією по обстеженню житлових 

будинків 

2 

пров. Річковий 

перший, 3 

Бондаренко Вадим 

Анатолійович 

вирішити питання з Державною 

виконавчою службою щодо зняття 

арешту з всього нерухомого майна  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

Новогребельська Інна Володимирівна – «за» 

Кравець Анатолій Васильович – «за» 

Яковець Віта Віталіївна – «за» 

Дорогань Володимир Леонідович – «проти» 

Капінус Людмила Олександрівна – «за» 

Савченко Олег Іванович – «за» 

Савчук Юрій Степанович – «за» 

 

Результат голосування: 6 голосів – «за» , 1 – «проти», 0 – «утримались». 
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4. Продовжити розгляд на наступному засіданні комісії: 

№ 

з/п 

Адреса домогосподарства, 

яке зазнало 

пошкоджень/руйнувань 

П І Б 

власника/співвласника 

домогосподарства 

Рекомендації для доопрацювання 

1 

б-р. Олександрійський, буд. 

103, кв. 25 

Строганова Тетяна 

Володимирівна 

департаменту житлово-

комунального господарства 

Білоцерківської міської ради 

надати документи, які 

підтверджують виконання робіт 

по усуненню пошкоджень за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

Новогребельська Інна Володимирівна – «за» 

Кравець Анатолій Васильович – «за» 

Яковець Віта Віталіївна – «за» 

Дорогань Володимир Леонідович – «за» 

Капінус Людмила Олександрівна – «за» 

Савченко Олег Іванович – «за» 

Савчук Юрій Степанович – «за» 

 

Результат голосування: 7 голосів – «за» , 0 – «проти», 0 – «утримались». 

 

5. Залишити без розгляду заяву, яку подано власником/співвласником більше ніж 

одного домогосподарства:  

№ 

з/п 

Адреса домогосподарства, 

яке зазнало 

пошкоджень/руйнувань 

П І Б Причина відмови 

1 

пров. Річковий перший, 12  Діхтяр Юрій 

Володимирович 

є власником/співласником 

2-х домогосподарств, які зазнали 

руйнувань 

 

6. Доручити управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, 

як головному розпоряднику коштів: 

6.1. підготувати проєкт рішення про затвердження цього протоколу ; 

6.2. після затвердження протоколу поінформувати заявників про прийняті комісією 

рішення. 

 

Голова комісії  _______________ І. В. Новогребельська 

Заступник голови комісії _______________ А.В. Кравець 

Секретар комісії _______________ В. В. Яковець 

Члени комісії :   

 _______________ В.Л. Дорогань 
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 _______________ Л.О. Капінус 

 _______________ О.І. Савченко 

 _______________ Ю.С. Савчук 
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