
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
16.09.2015                             Ужгород                                          № 364 
 
 
Про створення робочої комісії 
 
 

Відповідно до звернень ОСББ «Декабристів 54»  від 27.08.2015 року № 
4, 08.09.2015 року № 8,  з метою забезпечення реалізації Законів України 
«Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», 
«Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», для списання 
житлового будинку № 54 по вул. Декабристів із балансу КП «ЖРЕР № 5», 
передачі ОСББ «Декабристів 54» технічної та іншої документації на 
житловий будинок, передбаченої законодавством, проведення огляду 
санітарно-технічного стану вказаного житлового будинку: 

  
1. Затвердити склад комісії  зі списання із балансу КП «ЖРЕР № 5» 

багатоквартирного будинку по вул. Декабристів, буд. 54 згідно з додатком. 
2. Комісії 22.09.2015 року о 10.00 год. здійснити огляд технічного стану 

багатоквартирного  будинку. 
3. КП «ЖРЕР № 5» (Ковальський А.В.) скласти акт про списання 

багатоквартирного будинку з балансу підприємства, департаменту міського 
господарства (Костенчук О.А.) погодити акт. 

4. КП «ЖРЕР № 5» (Ковальський А.В.) у термін до 30 вересня 
поточного року передати ОСББ «Декабристів 54» наявну технічну та іншу 
відповідно до законодавства документацію на житловий будинок, картки 
форми А і Б. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Травіну О.В. 

 
 

Міський голова       В. Погорелов 
 
 
 



Додаток  
до розпорядження міського голови 
 16.09.2015   № 364 

 
С К Л А Д 

робочої комісії  зі списання із балансу КП «ЖРЕР № 5»  
та обстеження технічного стану багатоквартирного будинку 

 по вул. Декабристів, 54  
 

Травіна  
Ольга Валерівна 

- заступник міського голови, голова робочої 
комісії  

Члени робочої комісії:  
Булеца  
Марія Іванівна  

- член правління  
ОСББ «Декабристів 54» (за згодою) 

Гудак  
Юрій Юрійович 

- голова правління ОСББ «Декабристів 54» 
(за згодою) 

Ільницька  
Леся Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу технічного 
нагляду за проведенням капітального 
ремонту житлового фонду та об’єктів 
благоустрою департаменту міського 
господарства 

Кайда  
Людмила Олександрівна 

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

Ковальський  
Анатолій Володимирович 

- директор КП «ЖРЕР № 5» 

Костенчук  
Олександр Анатолійович  

- директор департаменту міського 
господарства  

Куберка   
Марина Юріївна 

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

Рожак Віра Іванівна - головний інженер  
КП «ЖРЕР № 5» 

Садовнікова  
Вероніка Олександрівна 

- начальник відділу оренди департаменту 
міського господарства  

Філіпович Наталія 
Ольгертівна 

- головний бухгалтер КП «ЖРЕР № 5» 

 
 

Керуючий справами виконкому    Д. Геворкян  
 
 
 


