
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
18.03.2016                               Ужгород                                       № 100 
 
 
Про проведення загального весняного 
огляду технічного стану житлового 
фонду 
 
 З метою перевірки технічного стану житлового фонду та визначення 
основних обсягів робіт по забезпеченню його надійної експлуатації у 
весняно-літній період, необхідних заходів із підготовки об’єктів житлового 
господарства міста до осінньо-зимового періоду, керуючись «Правилами 
утримання жилих будинків та прибудинкових територій», затверджених 
наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального 
господарства від 17.05.2005 № 76 : 
           1. Утворити комісію з проведення загального весняного огляду 
технічного стану житлового фонду згідно з додатком. 
           2. Провести з 21 березня до 15 квітня 2016 року загальний весняний 
огляд технічного стану житлового фонду міста. 
             3. Житлово-експлуатаційним підприємствам до 18 квітня 2016 року  за  
результатами огляду скласти акти відповідно до встановленої форми та 
подати департаменту міського господарства заходи з підготовки до 
опалювального сезону 2016-2017 рр . 
           4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Габора О. М. 
 
  
 Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    Додаток 
                                                                         до розпорядження міського голови 
                                                                         18.03.2016 № 100 
 

С К Л А Д 
комісії з проведення загального весняного огляду 

технічного стану житлового фонду 
 

 Габор Олександр Михайлович        - заступник міського голови, голова  
комісії  

 Пайда Оксана Володимирівна - 
 

в.о. директора департаменту 
міського господарства, заступник  
голови комісії 

  Бабидорич Володимир Іванович  - 
 
 
 

 

заступник директора департаменту 
міського господарства, начальник 
управління житлово-комунального 
господарства, секретар комісії 

 
                                                      Члени комісії : 

 
Кайда Людмила Олександрівна - головний спеціаліст відділу  

експлуатації  житлового фонду та            
інженерних мереж управління   
житлово-комунального господарства   
департаменту міського господарства 

Ковальський Анатолій                      
Володимирович 

- 
 

директор ПП «УжБудСервіс» 
 

Куберка Марина Юріївна  - 
 
 
 

 

головний спеціаліст відділу  
експлуатації  житлового фонду та            
інженерних мереж управління   
житлово-комунального господарства   
департаменту міського господарства 

Левко Валерій Юрійович - директор ТОВ «Наш Добробут» 
Лозан Олександр Васильович - головний спеціаліст відділу  

експлуатації  житлового фонду та            
інженерних мереж управління   
житлово-комунального господарства   
департаменту міського господарства 

Мандич Юрій Васильович                - директор КП «ЖРЕР №4» 
Молодцова Валентина Андріївна     - директор ТОВ «Підзамок» 
Оксьон Юрій Юрійович                    - директор КП «ЖРЕР №8» 
Тереняк Богдан Іванович - директор ТОВ «Житло-Сервіс» 

 
Заступник міського голови                                                                    О. Білак 


