
ПРОТОКОЛ №2 

Засідання постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою 

 

25.01.2023 р.                                                                                                    м. Бурштин 

 

Склад комісії: 

1. Федів Мар’яна Володимирівна – голова комісії; 

2. Савка Петро Степанович – заступник голови; 

3. Ковальчук Петро Іванович – секретар комісії; 

4. Бублінський Василь Володимирович – член комісії; 

5. Дулик Ігор Остапович – член комісії; 

6. Пізь Іван Мирославович – член комісії. 

 

На засіданні присутні наступні члени комісії: 

1. Федів Мар’яна Володимирівна – голова комісії; 

2. Савка Петро Степанович – заступник голови; 

3. Бублінський Василь Володимирович – член комісії; 

4. Пізь Іван Мирославович – член комісії. 

 

На засіданні відсутні наступні члени комісії: 

1. Ковальчук Петро Іванович – секретар комісії; 

2. Дулик Ігор Остапович – член комісії; 

 

На засідання комісії запрошені доповідачі: 

1. Володимир Копаниця – начальника земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

2. Ростислав Бардашевський – депутат міської ради; 

3. Іван Драгун – заступник міського голови. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Проєкт № 4914 Про Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській територіальній громаді 

на 2023 рік: 

2. Проєкт № 4916 Про надання дозволу АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки без зміни цільового 

призначення в м. Бурштин площею 14,2973 га, кадастровий номер 2621210300:01:004:0418 

для розміщення експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій; 

3. Проєкт № 4917 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості за межами населеного пункту села Різдвяни, Старомартинівського 

старостинського округу Бурштинської міської територіальної громади Івано-

Франківського району Івано-Франківської області; 

4. Проєкт № 4918 Про погодження надання дозволу на спеціальне використання 

природних ресурсів загальнодержавного значення Галицькому НПП на 2023 рік; 

5. Проєкт № 4919 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

КП «Житловик» у постійне користування земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 



інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води) свердловина №2 в селі Коростовичі Івано-

Франківського району Івано-Франківської області; 

6. Проєкт № 4920 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

КП «Житловик» у постійне користування земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води) свердловина №3 в селі Коростовичі Івано-

Франківського району Івано-Франківської області; 

7. Проєкт № 4921 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

КП «Житловик» у постійне користування земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води) свердловина №4 та №5 в селі Коростовичі 

Івано-Франківського району Івано-Франківської області; 

8. Проєкт № 4922 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

КП «Житловик» у постійне користування земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води) свердловина №6 в селі Коростовичі Івано-

Франківського району Івано-Франківської області; 

9. Проєкт № 4923 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

КП «Житловик» у постійне користування земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води) в селі Дем’янів вулиця Промислова 13 Івано-

Франківського району Івано-Франківської області. 

10. Проект №4883 Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до 

Президента України щодо повернення до Верховної Ради України з пропозиціями 

(накладання вето) проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» (№ 5655 від 

11.06.2021) 

11. Проект № 4882 Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Конституційного суду України щодо заборони в Україні російської православної церкви, 

її структурних підрозділів і залежних від неї організацій. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про обрання відповідального за ведення протоколу на засіданні комісії. 

Депутатом Мар’яною Федів запропонована кандидатура Петра Савки. 

ВИРІШИЛИ: Відповідального за ведення протоколу на засіданні комісії обрано – 

Петра Савку. 

Результати голосування: ЗА – 4, УТРИМАЛИСЬ – 0, ПРОТИ – 0. 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Бублінський Василь Володимирович За  

2. Дулик Ігор Остапович Відсутній 

3. Ковальчук Петро Іванович Відсутній 

4. Пізь Іван Мирославович За 



5. Савка Петро Степанович За 

6. Федів Мар’яна Володимирівна За 

 

2. Проєкт № 4914 Про Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській територіальній 

громаді на 2023 рік 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

ВИРІШИЛИ: Комісія вирішила внести наступні зміни в проект рішення №4914: 

До розділу І. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ 

РЕСУРСІВ, 

- підрозділу 1.1 Будівництво у населених пунктах, на новобудовах і 

розширення та реконструкція на діючих підприємствах необхідних споруд (П. 

1), Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них: підпункту 1.1.2 Нове 

будівництво роздільної каналізаційної мережі і споруд на ній на  території 

Бурштинської центральної міської лікарні по вул. Романа Шухевича,15 в м. 

Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської області змінити суму 

222,823 тис. грн. на суму 2 224,823 тис. грн. 

Всього по підрозділу: 2 360,121 тис. грн. 

- підрозділу 1.6. Реконструкція або ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних 

вод з метою відвернення чи припинення забруднення підземних і поверхневих вод (П. 8), - 

- підпункту 1.6.1 Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення 

чи припинення забруднення підземних і поверхневих вод – вул. Стуса,13 в місті Бурштин 

замінити суму 47,0 тис. грн. на суму 47,990 тис. грн. (46,640+1,350). 

Всього по підрозділу: 47,990 тис. грн. 

Доповнити підрозділом 1.8. Придбання насосного і технологічного обладнання для 

заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних 

каналізаційних системах: (П. 2) підпунктом 1.8.1 устаткування з індивідуального 

тампонування  каналізаційних випусків (КП «Житловик») на суму 130,000 тис. грн. 

Всього по підрозділу: 130,000 тис. грн. 

Доповнити розділ ІІ. ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ підрозділ 2.1 

Розроблення, технології, організація виробництва та застосування матеріалів, 

використання методів та впровадження технологій, що забезпечують запобігання 

виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення  

атмосферного повітря (П. 18) підпунктом 2.1.2 проведення ресурсозберігаючих 

заходів зі встановлення енергозберігаючих вікон та дверей по вул. Шевченка в с. 

Новий Мартинів, Новомартинівська філія Бурштинського ліцею №3, для відділу 

освіти і науки (в т. ч. виготовлення КД), для внутрішньо переміщених осіб (згідно 

Наказу начальника Бурштинської міської ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту №2 від 31.05.2022 р.) на суму 4,567 тис. грн. 

Всього по підрозділу 10,305 тис. грн. 

До розділу ІІІ. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ, 

підрозділу 3.1 Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню 

або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти 

(П.25)  вилучити підпункт 3.1.5 - сквер ім. Івана Виговського в м. Бурштин (аварійні 

роботи) на суму 181,422 тис. грн., та  підпункт 3.1.6 - по вул. Калуська в м. Бурштин 

(аварійні роботи) на суму 293,1528 тис. грн. 

3.1.5  - на території Бурштинського ліцею №3 в м. Бурштин Бурштинської 

територіальної громади» (капітальний ремонт) (для відділу освіти і науки) суму 

208,828 тис. грн. на суму 201,134 тис. грн. 

Доповнити підпунктами: 



3.1.6 - по вул. Перемоги, буд. 27а, в с. Вигівка, для відділу культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради на Програму розвитку галузі 

культури Бурштинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, храм 

Святих Верховних Апостолів Петра і Павла (в т.ч. виготовлення КД) на суму 

160,619 тис. грн. 

3.1.7 - по вул. Франка, буд. 2 в с. Тенетники, для відділу культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради на Програму розвитку галузі 

культури Бурштинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, храм 

Йоана Золотоустого (в т.ч. виготовлення КД) на суму 152,131 тис. грн. 

3.1.8 - по вул. С.Бандери,60, в м. Бурштин, БК ім. Т.Г.Шевченка, для відділу 

культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради на Програму 

розвитку галузі культури Бурштинської міської територіальної громади на 2022-

2024 р.р. (в т. ч. виготовлення КД) на суму 0,821 тис. грн. 

3.1.9 - вул. Шевченка в с. Новий Мартинів, Новомартинівська філія Бурштинського 

ліцею №3, для відділу освіти і науки (в т. ч. виготовлення КД) на суму 3,127 тис. 

грн. 

Всього по підрозділу: 1 296,714 тис. грн. 

З розділу VІ. НАУКА, ІНФОРМАЦІЯ І ОСВІТА, ПІДГОТОВКА КАДРІВ, ОЦІНКА 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА, 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ 

МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРИРОДООХОРОННОГО СПРЯМУВАННЯ, 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА підрозділу 6.1 Наукові 

дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення, що охоплюють 

зазначені у переліку природоохоронні заходи (П. 78) вилучити підпункт 6.1.1 - 

проектні та проектно-конструкторські розроблення: Будівництво каналізаційної 

мережі і споруд на них до «Індустріального парку Бурштин» на суму 698,0000 тис. 

грн. 

Та пропонує винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №4914 додається. 

Результати голосування: ЗА – 4, УТРИМАЛИСЬ – 0, ПРОТИ – 0. 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Бублінський Василь Володимирович За  

2. Дулик Ігор Остапович Відсутній 

3. Ковальчук Петро Іванович Відсутній 

4. Пізь Іван Мирославович За 

5. Савка Петро Степанович За 

6. Федів Мар’яна Володимирівна За 

 

3. Проєкт № 4916 Про надання дозволу АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки без зміни 

цільового призначення в м. Бурштин площею 14,2973 га, кадастровий номер 

2621210300:01:004:0418 для розміщення експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення №4916 та пропонує винести на 

розгляд сесії. 

Проект рішення №4916 додається. 

Результати голосування: ЗА – 4, УТРИМАЛИСЬ – 0, ПРОТИ – 0. 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Бублінський Василь Володимирович За  



2. Дулик Ігор Остапович Відсутній 

3. Ковальчук Петро Іванович Відсутній 

4. Пізь Іван Мирославович За 

5. Савка Петро Степанович За 

6. Федів Мар’яна Володимирівна За 

 

4. Проєкт № 4917 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості за межами населеного пункту села 

Різдвяни, Старомартинівського старостинського округу Бурштинської міської 

територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення №4917 та пропонує винести на 

розгляд сесії. 

Проект рішення №4917 додається. 

Результати голосування: ЗА – 4, УТРИМАЛИСЬ – 0, ПРОТИ – 0. 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Бублінський Василь Володимирович За  

2. Дулик Ігор Остапович Відсутній 

3. Ковальчук Петро Іванович Відсутній 

4. Пізь Іван Мирославович За 

5. Савка Петро Степанович За 

6. Федів Мар’яна Володимирівна За 

 

5. Проєкт № 4918 Про погодження надання дозволу на спеціальне використання 

природних ресурсів загальнодержавного значення Галицькому НПП на 2023 рік 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення №4918 та пропонує винести на 

розгляд сесії. 

Проект рішення №4918 додається. 

Результати голосування: ЗА – 3, УТРИМАЛИСЬ – 1, ПРОТИ – 0. 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Бублінський Василь Володимирович За  

2. Дулик Ігор Остапович Відсутній 

3. Ковальчук Петро Іванович Відсутній 

4. Пізь Іван Мирославович Утримався 

5. Савка Петро Степанович За 

6. Федів Мар’яна Володимирівна За 

 

6. Проєкт № 4919 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

КП «Житловик» у постійне користування земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води) свердловина №2 в селі Коростовичі Івано-

Франківського району Івано-Франківської області 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення №4919 та пропонує винести на 

розгляд сесії. 

Проект рішення №4919 додається. 



Результати голосування: ЗА – 4, УТРИМАЛИСЬ – 0, ПРОТИ – 0. 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Бублінський Василь Володимирович За  

2. Дулик Ігор Остапович Відсуній 

3. Ковальчук Петро Іванович Відсутній 

4. Пізь Іван Мирославович За 

5. Савка Петро Степанович За 

6. Федів Мар’яна Володимирівна За 

 

7. Проєкт № 4920 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

КП «Житловик» у постійне користування земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води) свердловина №3 в селі Коростовичі Івано-

Франківського району Івано-Франківської області 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення №4920 та пропонує винести на 

розгляд сесії. 

Проект рішення №4920 додається. 

Результати голосування: ЗА – 4, УТРИМАЛИСЬ – 0, ПРОТИ – 0. 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Бублінський Василь Володимирович За  

2. Дулик Ігор Остапович Відсуній 

3. Ковальчук Петро Іванович Відсутній 

4. Пізь Іван Мирославович За 

5. Савка Петро Степанович За 

6. Федів Мар’яна Володимирівна За 

 

8. Проєкт № 4921 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

КП «Житловик» у постійне користування земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води) свердловина №4 та №5 в селі Коростовичі 

Івано-Франківського району Івано-Франківської області 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення №4921 та пропонує винести на 

розгляд сесії. 

Проект рішення №4921 додається. 

Результати голосування: ЗА – 4, УТРИМАЛИСЬ – 0, ПРОТИ – 0. 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Бублінський Василь Володимирович За  

2. Дулик Ігор Остапович Відсуній 

3. Ковальчук Петро Іванович Відсутній 

4. Пізь Іван Мирославович За 

5. Савка Петро Степанович За 

6. Федів Мар’яна Володимирівна За 

9. Проєкт № 4922 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

КП «Житловик» у постійне користування земельної ділянки для розміщення та 



експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води) свердловина №6 в селі Коростовичі Івано-

Франківського району Івано-Франківської області 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення №4922 та пропонує винести на 

розгляд сесії. 

Проект рішення №4922 додається. 

Результати голосування: ЗА – 4, УТРИМАЛИСЬ – 0, ПРОТИ – 0. 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Бублінський Василь Володимирович За  

2. Дулик Ігор Остапович Відсуній 

3. Ковальчук Петро Іванович Відсутній 

4. Пізь Іван Мирославович За 

5. Савка Петро Степанович За 

6. Федів Мар’яна Володимирівна За 

 

10. Проєкт № 4923 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

КП «Житловик» у постійне користування земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води) в селі Дем’янів вулиця Промислова 13 Івано-

Франківського району Івано-Франківської області. 

ДОПОВІДАЧ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення №4923 та пропонує винести на 

розгляд сесії. 

Проект рішення №4923 додається. 

Результати голосування: ЗА – 4, УТРИМАЛИСЬ – 0, ПРОТИ – 0. 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Бублінський Василь Володимирович За  

2. Дулик Ігор Остапович Відсутній 

3. Ковальчук Петро Іванович Відсутній 

4. Пізь Іван Мирославович За 

5. Савка Петро Степанович За 

6. Федів Мар’яна Володимирівна За 

 

11. Проект №4883 Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента 

України щодо повернення до Верховної Ради України з пропозиціями (накладання 

вето) проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» (№5655 від 

11.06.2021) 

ДОПОВІДАЧ: Ростислав Бардашевський – депутат міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення №4883 та пропонує винести на 

розгляд сесії. 

Проект рішення №4883 додається. 

Результати голосування: ЗА – 4, УТРИМАЛИСЬ – 0, ПРОТИ – 0. 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Бублінський Василь Володимирович За  

2. Дулик Ігор Остапович Відсутній 

3. Ковальчук Петро Іванович Відсутній 



4. Пізь Іван Мирославович За 

5. Савка Петро Степанович За 

6. Федів Мар’яна Володимирівна За 

 

12. Проект № 4882 Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного 

суду України щодо заборони в Україні російської православної церкви, її 

структурних підрозділів і залежних від неї організацій. 

ДОПОВІДАЧ: Ростислав Бардашевський – депутат міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення №4882 та пропонує винести на 

розгляд сесії. 

Проект рішення №4882 додається. 

Результати голосування: ЗА – 4, УТРИМАЛИСЬ – 0, ПРОТИ – 0. 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Бублінський Василь Володимирович За  

2. Дулик Ігор Остапович Відсутній 

3. Ковальчук Петро Іванович Відсутній 

4. Пізь Іван Мирославович За 

5. Савка Петро Степанович За 

6. Федів Мар’яна Володимирівна За 

 

 

 

Голова комісії                               ____________                                            Мар’яна ФЕДІВ 

 

 

 

Відповідальний за ведення протоколу 

на засіданні комісії, заступник голови комісії          _____________           Петро САВКА 


