
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про створення робочої групи по напрацюванню пропозицій до Методики щодо 
нарахування за теплову енергію для нежитлових приміщень 
 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою напрацювання пропозицій до Методики щодо нарахування за теплову 

енергію для нежитлових приміщень у місті Запоріжжя, 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1. Створити робочу групу по напрацюванню пропозицій до Методики 

щодо нарахування за теплову енергію для нежитлових приміщень (далі – 

Робоча група) у складі: 

 

КУРТЄВ  

Анатолій Валентинович 

– секретар Запорізької міської ради, 

голова робочої групи   

 

Члени робочої групи: 

 

БОНДАРЕНКО  

Тетяна Олександрівна  

– представник від громадської 

організації «Суспільне Запоріжжя» (за 

згодою) 

 

БУГРІМ  

Юрій Дмитрович  

 

– представник від товариства з 

обмеженою відповідальністю 

«Тепловик» (за згодою) 

 

ВАГІС  

Ольга Анатоліївна 

– директор департаменту фінансової 

та бюджетної політики Запорізької 

міської ради 

 

ГРЕК  

Олександр Сергійович 

– генеральний директор Концерну 

«Міські теплові мережі» 

 

ЄРЬОМЕНКО  

Олена Вікторівна 

– голова правління громадської 

організації «Бізнес-Союз «Порада» (за 

згодою) 



 

ЖИВОГЛЯДОВА  

Світлана Василівна 

– голова правління об’єднання 

співвласників багатоквартирного 

будинку «Комфорт 212» (за згодою) 

 

ЗБОРЩИК 

Зінаїда Анатоліївна 

– представник від товариства з 

обмеженою відповідальністю «Камелот 

Плюс» (за згодою) 

 

КАЛАНТАРОВ  

Раміз Азанмедович  

– фізична особа-підприємець (за 

згодою) 

 

КИРИЛЕНКО 

Сергій Ілліч  

– технічний експерт (за згодою)  

 

 

ЛЄХ 

Ірина Іванівна 

– депутат Запорізької обласної ради, 

заступник голови правління громадської 

організації «Бізнес-Союз «Порада»  (за 

згодою) 

 

МІШИНА 

Ірина Володимирівна 

– голова комітету з питань 

життєдіяльності (ЖКГ, інфраструктура, 

екологія) громадської ради при 

виконавчому комітеті Запорізької міської 

ради (за згодою) 

 

МУЦ 

Василь Петрович  

– представник від приватної 

фармацевтичної фірми «Леге Артис» (за 

згодою) 

 

НІКІФОРОВ  

Олексій Вікторович 

– заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

ОСАДЧА 

Тетяна Валеріївна 

– представник від координаційної 

ради з питань функціонування 

об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків та житлово-

будівельних кооперативів, голова 

асоціації об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків «Запоріжжя 

Майбутнього» (за згодою) 

 

ПОЛЄТАЄВ  

Віталій Євгенович  

– представник від товариства з 

обмеженою відповідальністю «Бюро 

Кратт» (за згодою) 



ЮР’ЄВА 

Тетяна Володимирівна 

– представник від товариства з 

обмеженою відповідальністю «Бюро 

Кратт» (за згодою) 

 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Олексія Нікіфорова. 

 

 

Секретар міської ради          Анатолій КУРТЄВ  

 

 

 

 




