
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
21.08.2013                           Ужгород                                  № 320 
 
 
Про склад комісії 

 
З метою здійснення приймання-передачі у комунальну власність 

гуртожитку по вул.Коритнянській, 4, що знаходиться на балансі Державного 
територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця»,  згоду на 
прийняття якого надано рішенням XII сесії міської ради VI скликання від 
24.02.2012 року  № 437, на виконання наказу Міністерства інфраструктури 
України від 15.07.2013 року № 483 «Про передачі будівлі гуртожитку ДТГО 
«Львівська залізниця» у комунальну власність: 

1. Затвердити склад комісії для здійснення приймання-передачі 
гуртожитку по вул.Коритнянській, 4 у комунальну власність згідно з додатком. 

2. Комісії здійснити приймання-передачу гуртожитку відповідно до 
чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника міського голови Семаля В.Ю. 

 
 

Міський голова        В. Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до розпорядження міського голови  
від  21.08.13 № 320 

С К Л А Д 
комісії для здійснення приймання-передачі гуртожитку по вул.Коритнянській, 4  

у комунальну власність 
 

Семаль Віталій Юрійович 
 

перший заступник міського голови, голова комісії 

Касперов Олексій Петрович 
 

директор департаменту міського господарства, заступник 
голови комісії 
 

Куберка Марина Юріївна 
 

головний спеціаліст відділу експлуатації житлового фонду 
та інженерних мереж департаменту міського господарства, 
секретар комісії 

Члени комісії: 
Герзанич  
Володимир Михайлович 

начальник Ужгородського МРЕМ 
ПАТ «Закарпаттяобленерго»  
 

Гончар Тетяна Віталіївна головний бухгалтер департаменту міського господарства 
  
Довгошия  
Орест Володимирович 

перший заступник начальника служби будівельно-
монтажних робіт і цивільних споруд ДТГО «Львівська 
залізниця» (за згодою) 

Лібер Богдан Климович  заступник начальника головного управління майнових та 
земельних ресурсів  «Укрзалізниці» (за згодою) 
 

Муска Віталій Іванович начальник сектору майнових та земельних ресурсів 
Ужгородської дирекції  залізничних перевезень (за згодою) 
 

Мохницький  
Леонід Володимирович 

заступник начальника «Управління будівельно-монтажних 
робіт і цивільних споруд № 5» (за згодою) 
 

Омельяненко  
Юрій Віталійович  

директор КП «Водоканал м.Ужгород» 
 

 
Пугач Світлана Юріївна 
 
 
Решетар Марія Іванівна 

 
головний бухгалтер «Управління будівельно-монтажних 
робіт і цивільних споруд № 5» (за згодою) 
 
голова будинкового комітету «Залізничник» (за згодою) 
 

Сидорак Йосип Кирилович начальник фінансово-економічного відділу служби 
будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд             
ДТГО «Львівська залізниця» (за згодою) 
 

Яворська Інна Іванівна голова профспілкового комітету «Управління будівельно-
монтажних робіт і цивільних споруд № 5» (за згодою) 

  
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому      Д. Геворкян 


