
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

/а  /уз. ,лоло__________________  Херсон

Про робочу групу з питань реалізації проекту 
будівництва в області житла для внутрішньо 
переміщених осіб, учасників АТО (ООС), 
інших пільгових категорій громадян 
за участю будівельної компанії Туреччини «ТОКІ»

З метою забезпечення реалізації проекту будівництва в області житла для 
внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО (ООС), інших пільгових 
категорій громадян за участю будівельної компанії Туреччини «ТОКІ», 
керуючись статтею 6, пунктами 1, 9 частини першої статті 39, частиною 
першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Утворити робочу групу з питань реалізації проекту будівництва в 
області житла для внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО (ООС), інших 
пільгових категорій громадян за участю будівельної компанії Туреччини 
«ТОКІ» у складі згідно додатком.

2. Робочій групі, утвореній даним розпорядженням, проводити засідання 
у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць з метою врегулювання 
питань, пов’язаних з будівництвом в області житла для відповідних категорій 
громадян.

3. Встановити, що інформаційне та документальне забезпечення 
діяльності робочої групи здійснює Департамент розвитку територій обласної 
державної адміністрації. ,

4. Контроль за виконанням цього розпорядження пок/асти на заступника 
голови обласної державної адміністрації Козиря С.В.

Голова обласної 
державної адміністрації Ю.ГУСЄВ



Додаток
до розпорядження голови 
обласної державної адміністрації
/дрз.лмо № лаг

СКЛАД
робочої групи з питань реалізації проекту будівництва в області житла 

для внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО (ООС), інших пільгових 
категорій громадян за участю будівельної компанії Туреччини «ТОКІ»

Козир
Сергій Вячеславович 

Рассолов
Віктор Олексійович

Ходін
Григорій Миколайович

Вітренко
Наталія Миколаївна 

Гончаров
В’яче слав Данилович

- заступник голови обласної державної 
адміністрації, керівник робочої групи

- директор Департаменту розвитку територій 
обласної державної адміністрації, заступник 
керівника робочої групи

- начальник управління містобудування та 
архітектури обласної державної адміністрації -  
головний архітектор області, секретар робочої 
групи

Члени робочої групи:

- директор Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації

- директор технічний АТ «Херсонобленерго» 
(за згодою)

Дзюба
Наталія Василівна 

Зайцев
Михайло Вікторович 

Зангієв
Альберт Георгійович

- начальник управління суспільних комунікацій 
обласної державної адміністрації

- директор Департаменту енергетики та екології 
обласної державної адміністрації

- голова правління АТ «Херсонгаз» (за згодою)

Зінова
Оксана Адамівна

- начальник управління землеустрою та охорони 
земель Головного управління Держгеокадастру у 
Херсонській області (за згодою)
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Микитюк
Денис Миколайович

Миколаєнко 
Володимир Васильович

Попова
Алла Володимирівна

Тулупов
Олександр Васильович 

Тюпляєв
Ярослав Геннадійович 

Ужвій
Тетяна Олександрівна 

Умєров
Рустем Енверович

Черемісін 
Руслан Вікторович

Чистіков
Денис Миколайович

Чуприна
Олеся Миколаївна 

Садін Айїлдиз

Діджлє Темізсой

Орхан Юдже

Продовження додатка
- начальник управління Державної архітектурно- 
будівельної інспекції України у Херсонській 
області (за згодою)

- Херсонський міський голова (за згодою)

- керівник служби та роботи з громадянами, які 
переселилися з тимчасово окупованої території, 
Представництва Президента України в 
Автономній Республіці Крим (за згодою)

- Генічеський міський голова (за згодою)

- начальник юридичного управління обласної 
державної адміністрації

- начальник управління «Офіс обслуговування 
інвесторів» обласної державної адміністрації

- народний депутат України IX скликання 
(за згодою)

- начальник управління у справах ветеранів і 
внутрішньо переміщених осіб обласної 
державної адміністрації

- завідувач Сектору у Херсонській області 
Міністерства з питань тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених осіб
(за згодою)

- перекладач Генерального консульства 
Туреччини в Одесі (за згодою)

-Генеральний консул Туреччини в Одесі (за
згодою)

- торговий аташе Генерального консульства 
Туреччини в Одесі (за згодою)

- заступник голови компанії Туреччини «ТОКІ»
(за згодою)



Хільмі Тутар
Продовження додатка 

- радник голови компанії Туреччини «ТОКІ» 
(за згодою)

М.Акіф Якар - начальник відділу нерухомості 
Туреччини «ТОКІ» (за згодою)

компанії

Ясін Бичакчи - начальник проектного відділу 
Туреччини «ТОКІ» (за згодою)

компанії

Начальник управління 
містобудування та архітектури 
обласної державної адміністрації -
головний архітектор області Г.ХОДІН


