
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
   27.06.2012      Ужгород    № 188 
 
 

Про утворення  тимчасової  
робочої комісії  
 
 
 
  У зв’язку з  необхідністю обстеження наслідків пожежі, що сталася в 
будинку барачного типу № 23 по вул.Грушевського: 
 
  1. Утворити тимчасову робочу комісію з обстеження наслідків 
пожежі в житловому будинку № 23 по вул.Грушевського у складі  згідно з 
додатком. 
  2. Директору КП "ЖРЕР № 1" (Дідун А.П.) спільно з МВ УМВС 
України в Закарпатській області в строк до 05.07.12 р. провести перевірку 
паспортного режиму мешканців, проживаючих у  вказаному будинку. 
  3.  Департаменту міського господарства (Касперов О.П.), начальнику 
відділу капітального будівництва (Трускавецький І.С.),  директору КП "ЖРЕР 
№ 1" (Дідун А.П.) до 27.06.12 р. провести обстеження стану покрівлі будинку, 
визначити перелік та вартість необхідних робіт по її ремонту. 
  4. Директору КП "Водоканал м.Ужгорода" (Омельяненко Ю.В.) до 
27.06.12 р. подати кошторис витрат на влаштування  у вільній квартирі 
будинку громадської вбиральні. 
  5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Семаля В.Ю. 
 
 
Міський голова                            В. Погорелов 
 
 

 
 
 



Додаток 
до розпорядження міського голови 
від 27.06.2012  № 188 

 
 

 
С К Л А Д 

тимчасової робочої комісії з обстеження наслідків пожежі  
в житловому будинку № 23 по вул.Грушевського 

 
 
  
Семаль Віталій Юрійович - заступник міського голови, голова комісії 

 
Члени комісії: 

Брежнєв  Михайло Григорович - головний інженер КП "Водоканал 
м.Ужгорода" 

Гвоздак Михайло Іванович - представник міськвідділу УМВС України 
в Закарпатській області 

Гнатків Тамара Михайлівна - заступник директора  КП "ЖРЕР № 1" 
Ільницька Леся Володимирівна - головний спеціаліст відділу технагляду за 

капітальним ремонтом житла та об’єктів 
благоустрою департаменту міського 
господарства 

Костенчук Олександр Анатолійович - начальник відділу експлуатації житлового 
фонду та інженерних мереж департаменту 
міського господарства  

Пайда Оксана Володимирівна - головний інженер КП "ЖРЕР № 1" 
Папай Марія Бейлівна - начальник відділу обліку, розподілу та 

приватизації житла департаменту 
міського господарства 

Трускавецький Ігор Степанович - начальник відділу капітального 
будівництва  

 
 
 

  

 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому               Д. Геворкян 


	Про утворення  тимчасової 

