
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Про створення комісії з обстеження стану будинку по вул. Насосній,23 щодо 
встановлення його відповідності санітарним та технічним вимогам 
 

 

 У зв’язку зі зверненням мешканців будинку з питання визначення 

технічного та санітарного стану житлового будинку по вул. Насосній,23  

1.  Створити комісію у складі: 
 

ГОРДИНСЬКИЙ 
Віктор Георгійович 

- заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, голова 
комісії; 
 

ЗАКАЛЬСЬКИЙ 
Віктор Олександрович 

- начальник управління з питань попередження 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення Запорізької міської ради, 
заступник голови комісії; 
 

ПОЛЬОВИЙ 
Сергій Якович 

- директор департаменту з управління 
житлово-комунальним господарством 
Запорізької міської ради, заступник голови 
комісії. 
 

Члени комісії: 
 

  

АНГЕЛОВА 
Олена Петрівна 

- виконуючий обов’язки генерального 
директора публічного акціонерного 
товариства «Запоріжжяобленерго» (за 
згодою); 
 

БАЄВ 
Андрій Іванович 

- голова районної адміністрації Запорізької 
міської ради по Заводському району; 
 

ГРЕК 
Олександр Сергійович 

- генеральний директор концерну «Міські 
теплові мережі»; 
 

ЗОЛОТАРЬОВ 
Гліб Анатолійович 

- начальник управління з питань екологічної 
безпеки Запорізької міської ради; 
 

КАРПЕНКО 
Світлана 
Володимирівна 

- т.в.о. начальника відділу житлово-
комунальних послуг департаменту з 
управління житлово-комунальним 
господарством Запорізької міської ради; 
 

ЛАЗАРЧУК 
Олена Леонідівна 

- заступник директора департаменту з 
управління житлово-комунальним 
господарством Запорізької міської ради; 
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МІЗІК 
Олег Володимирович 
 
 

- 
 

голова правління публічного акціонерного 
товариства по газопостачанню та газифікації 
«Запоріжгаз» (за згодою); 
 

ПАЦЕЛІЙ 
Раїса Борисівна 

- начальник лабораторії діагностики 
деформацій житлових будинків комунального 
підприємства «Запоріжремсервіс» Запорізької 
міської ради; 
 

СІРОУС 
Сергій Миколайович 

- директор комунального підприємства 
«Запоріжремсервіс» Запорізької міської ради; 
 

ШАПОВАЛ 
Андрій Андрійович 

- генеральний директор комунального 
підприємства «Водоканал»; 

   
ШКАРАН 
Лариса Вікторівна 

- начальник відділу обліку та розподілу 
житлової площі департаменту з управління 
житлово-комунальним господарством 
Запорізької міської ради; 
 

ШОКАРЕВ 
Олександр Семенович 

- Завідувач лабораторії Запорізького відділення 
науково-дослідного інституту будівельних 
конструкцій (за згодою). 
 

2. Комісії приступити до роботи 02.02.2022 о 14-00 годині і за 

результатами роботи комісії скласти акт. Зустріч комісії біля житлового 

будинку по вул. Насосній,23. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Віктора Гординського. 

 

 
Секретар міської ради      Анатолій КУРТЄВ 


