
 

   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Про створення комісії з прийняття до комунальної власності територіальної 
громади м.Запоріжжя об'єктів нерухомого майна права спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області по 
пр.Соборному,206 
 
  
 Керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

“Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, на 

виконання рішення Запорізької міської ради від 19.12.2018 №59 “Про 

прийняття до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя 

об'єктів нерухомого майна права спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Запорізької області по пр.Соборному,206”: 

 1. Створити комісію з прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя об'єктів нерухомого майна права спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області по 

пр.Соборному,206, а саме: складу /літ.Д/ площею 76,9 кв.м та частини 

приміщень складу /літ.Ж/ площею 883,0 кв.м, у складі: 
 
 
Омельянович           - керуючий справами виконавчого комітету 
Роман Анатолійович   Запорізької міської ради, голова комісії;  
 
 
Пєтухова            - начальник загального відділу виконавчого 
Наталя Григорівна   комітету Запорізької міської ради, 
      заступник голови комісії; 
 
 
Орлова             - начальник відділу з питань обліку майна 
Валентина Іванівна   та майнових відносин департаменту  
      комунальної власності та приватизації 
      Запорізької міської ради, секретар комісії. 
 
Члени комісії: 
 
Гретченко            - юрисконсульт комунального підприємства  
Олександр Леонідович   “Універс” Запорізької обласної ради (за  
      згодою); 
 
 
Іванцова            - начальник відділу бухгалтерського обліку 
Алла Михайлівна   та звітності виконавчого комітету 
      Запорізької міської ради; 
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Пакета            - головний спеціаліст відділу юридичного 
Тетяна Анатоліївна   забезпечення майнових та земельних 
      відносин управління юридичного забезпе- 
      чення діяльності ради виконавчого апарату 
      Запорізької обласної ради (за згодою); 
 
 
Скрипаль            - заступник головного бухгалтера комуналь- 
Євгенія Геннадіївна   ного підприємства “Універс” Запорізької 
      обласної ради (за згодою); 

 
 
Сухорукова           - головний спеціаліст-бухгалтер відділу   
Ірина Юріївна    бухгалтерського обліку та звітності 
      виконавчого комітету Запорізької 
      міської ради; 
 
 
Черняєва            - головний спеціаліст загального відділу 
Світлана Іванівна   виконавчого комітету Запорізької міської 
      ради; 
 
 
Хитрик            - заступник директора департаменту 
Максим Віталійович   комунальної власності та приватизації 
      Запорізької міської ради. 
 
 
 2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Запорізької міської ради Омельяновича Р.А. 

 

 
Міський голова  В.В.Буряк 
 
 
 
 
 
 
  

 


