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Про створення комісії з прийняття до комунальної власності територіальної 
громади м.Запоріжжя зовнішніх мереж тепло-, водопостачання та 
водовідведення по вул.Центральній, 5б від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА “ЗАПОРІЖКОКС” 
 
 

Керуючись п.20 ч.3 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст.6 Закону України “Про передачу об’єктів права державної 

комунальної власності”, на виконання рішення Запорізької міської ради від 

24.06.2020 №36 “Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя зовнішніх мереж тепло-, водопостачання та 

водовідведення по вул.Центральній, 5б від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА “ЗАПОРІЖКОКС”:  

1. Створити комісію з прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя зовнішніх мереж тепло-, водопостачання та 

водовідведення по вул.Центральній, 5б, у складі: 

 
Гординський - заступник  міського  голови  з  питань  
Віктор Георгійович діяльності виконавчих органів ради, голова 

комісії; 
 
Боярчуков - заступник директора департаменту  
Артур Миколайович з управління житлово-комунальним 

господарством 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: 
 
Бехтер - директор з виробництва ПРИВАТНОГО 
Олександр Анатолійович АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

“ЗАПОРІЖКОКС” (за згодою); 
 
Волянська - заступник головного бухгалтера 
Олена Василівна КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”; 
 
Климчук - начальник цеху №3 комунального  
Юрій Михайлович підприємства “Водоканал”; 
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Клюка - головний бухгалтер ПРИВАТНОГО 
Марина Борисівна АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

“ЗАПОРІЖКОКС” (за згодою); 
 
Нікіфоров - генеральний директор комунального 
Олексій Вікторович підприємства “Водоканал”; 
 
Околович - начальник цеху мереж каналізації  
Олег Олександрович комунального підприємства “Водоканал”; 
 
Падалка - в.о. начальника технічного управління 
Тетяна Володимирівна КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”; 
 
Плаксін - директор філії КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ 
Ігор Вікторович ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” Шевченківського 

району; 
 
Ступенко - головний бухгалтер комунального 
Ніна Іванівна підприємства “Водоканал”; 
 
Хитрик - заступник директора департаменту  
Максим Віталійович комунальної власності та приватизації 

Запорізької міської ради. 
 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Гординського В.Г. 

 

 
Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В.О.Волобуєв 
і 
 


