
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від__16.07.2020_№___242__ 
                 м. Покровськ 

 

Про затвердження складу комісії з розгляду  

питань  по переведенню житлових  

приміщень (житлових будинків) у нежитлові  

під розміщення об’єктів  невиробничої сфери  

і нежитлових приміщень у житлові 

 

В зв’язку з кадровими змінами, на підставі Положення про порядок обстеження стану 

жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним нормам і технічним 

вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання, 

затвердженого  Постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.04.1984 № 189 та 

Положення «Про порядок переведення житлових приміщень (житлових будинків) у 

нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери і нежитлових приміщень у житлові», 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Покровської міської ради  Донецької області 

від 20.12.2017 № 367,  керуючись статтями 30, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 

№280/97-ВР  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 1. Затвердити новий склад комісії з розгляду питань  по переведенню житлових 

приміщень (житлових будинків) у нежитлові під розміщення об’єктів  невиробничої сфери і 

нежитлових приміщень у житлові (додається). 

 2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради                            

від 20.03.2020  № 92 «Про затвердження складу комісії з розгляду питань по переведенню 

житлових приміщень (житлових будинків) у нежитлові під розміщення об’єктів 

невиробничої сфери і нежитлових приміщень у житлові»  

 

В.п.  міського голови          О. Требушкін  

  

 
                         



    ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                 рішенням виконавчого комітету                      

                                                                                                  __16.07.2020___№____242_______ 

 

 

Склад 

комісії з розгляду питань  по переведенню житлових приміщень (житлових будинків) у 

нежитлові під розміщення об’єктів  невиробничої сфери і нежитлових приміщень у житлові 

 

Федоров 

Сергій Володимирович  

заступник міського голови,  

голова комісії 

 

Поліщук 

Катерина Олександрівна 

в.о. обов’язки директора КП «Покровський 

центр єдиного замовника в Донецькій 

області»,  

заступник голови комісії 

 

Луганський  

Андрій Олександрович 

 

 

 

Бойко  

Ірина Петрівна 

 

 

Корявець  

Наталія Іванівна 

 

 

Ковальчук  

Тетяна Василівна 

 

 

Бедрій  

Вікторія Борисівна 

директор  

ПП «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «КОМФОРТ» 

(управитель об’єкт № 5 ), 

заступник голови комісії (за згодою); 

 

Фізична – особа підприємець (управитель, 

об’єкт № 3), 

заступник голови комісії (за згодою); 

 

Фізична – особа підприємець (управитель, 

об’єкт № 1), 

заступник голови комісії (за згодою); 

 

Фізична – особа підприємець (управитель, 

об’єкт № 4), 

заступник голови комісії (за згодою); 

 

Фізична – особа підприємець (управитель, 

об’єкт № 2) 

заступник голови комісії (за згодою); 

 

Мочульська  

Вікторія Анатоліївна 

інспектор з контролю за технічним 

утриманням будинків (працівник ФОП 

Бедрій Вікторія Борисівна), секретар комісії 

(за згодою); 

Члени комісії: 

 

Аллахвердян  

Олег Гаррійович 

 

 

 

Начальник відділу закупівель Покровської 

міської ради 

 

Гордієнко  

Дмитро Володимирович 

 

Мединська  

Валерія Іванівна 

директор  

КП «Покровськтепломережа» 

 

начальник  

КП «Бюро технічної інвентаризації» 



 

 

Назаров  

Олексій Олегович 

 

Фоміна 

Інна Ігорівна  

 

начальник  

КП «Управління міського господарства» 

 

провідний фахівець відділу забезпечення 

заходів з попередження надзвичайних 

ситуацій у Покровському районі Головного 

управління ДСНС України у Донецькій 

області 

 

Хижняк  

Володимир Олексійович 

 

Юзипович  

Олена Володимирівна 

директор КП «Покровськводоканал» 

 

 

начальник житлово-комунального відділу 

міської рада 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради       А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРКУШ  

погодження до проекту рішення 

виконавчого комітету Покровської міської ради 

 



 

Про затвердження складу комісії з розгляду  

питань  по переведенню житлових  

приміщень (житлових будинків) у нежитлові 

під розміщення об’єктів  невиробничої сфери  

і нежитлових приміщень у житлові 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ КП «Покровський центр єдиного замовника Донецької області»  

 

В.о. директора КП «ПЦЕЗ ДО»      К. Поліщук 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

Заступник міського голови       С. Федоров 

 

Керуючий справами 

виконкому ради         А.Жук 

 

В.о. начальника відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської ради   

та її виконавчих органів                                        А. Іщенко  

       

 

Начальник відділу  з питань діловодства,  

контролю та роботи зі зверненнями громадян    Г.Борисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


