
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про внесення змін до розпорядження міського голови від 29.01.2018 №21р 
«Про створення робочої групи для обстеження житлових будинків міста 
Запоріжжя з питання визначення належності транзитних трубопроводів тепло-, 
водопостачання, насосного та бойлерного обладнання» зі змінами 
 
 

В зв’язку з кадровими призначеннями внести зміни до розпорядження 

міського голови від 29.01.2018 №21р «Про створення робочої групи для 

обстеження житлових будинків міста Запоріжжя з питання визначення 

належності транзитних трубопроводів тепло-, водопостачання, насосного та 

бойлерного обладнання» зі змінами, а саме: 

1.Виключити зі складу робочої групи: Боровика С.В., Боярчукова А.М., 

Волобаєва Д.В., Дмитренка О.О., Дюмина О.Л., Єрмолаєва В.А., Качана О.І., 

Кравцова Г.В., Крикливий В.Ф., Мельник В.Ю., Ращепкіна С.В., Савіна О.М., 

Сафонов А.П., Тритенко С.О., Філіпченко Є.В., Цветкова О.О.  

 2.Включити до складу робочої групи:  

Лазарчук О.Л. - заступник директора департаменту з 
управління житлово – комунальним 
господарством Запорізької міської ради, 
голова робочої групи. 
 

Климчук Ю.М. - начальник цеху № 3 комунального 
підприємства «Водоканал»; 
 

Котлицький В.Б. - директор філії концерну «Міські теплові 
мережі» Олександрівського району; 
 

Лапицький Р.Г. - головний інженер концерну «Міські теплові 
мережі»; 
 

Лозниця Б.О. - генеральний директор товариства з 
обмеженою відповідальністю «Місто для 
людей Запоріжжя» (за згодою); 
 

Лютий Ю.О. - директор філії концерну «Міські теплові 
мережі» Комунарському району; 
 

Мазухіна О.А. - головний спеціаліст відділу житлово-
комунальних послуг департаменту з управ-
ління житлово-комунальним господарством 
Запорізької міської ради; 
 

Мірошниченко А.О. - начальник цеху № 2 комунального 
підприємства «Водоканал»; 
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Николенко К.О. - директор філії концерну «Міські теплові 
мережі» Вознесенівського району; 
 

Озеров П.Д. - директор філії концерну «Міські теплові 
мережі» Шевченківського району; 
 

Подолян О.І. - начальник цеху № 4 комунального 
підприємства «Водоканал»; 
 

Сіроус С.М. - директор комунального підприємства 
«Запоріжремсервіс» Запорізької міської ради; 
 

Симонік С.М. - директор філії концерну «Міські теплові 
мережі» Дніпровського району; 
 

Танигін В.Л. - начальник цеху № 1 комунального 
підприємства «Водоканал»; 
 

Тихенький І.Г. - директор філії концерну «Міські теплові 
мережі» Заводського району; 
 

Цвєтков К.В. - директор філії концерну «Міські теплові 
мережі» Хортицького району. 

 

 

Міський голова        В.В.Буряк 


