
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від __11.05.2021___ № _196рг__ 
м. Покровськ 

 

 

Про затвердження складу комісії з питання переведення багатоквартирних будинків, які 

опалюються котельнями структурних підрозділів АТ «Укрзалізниці», на альтернативне 

опалення 

 

 

 З метою своєчасного та сталого проходження опалювальних періодів мешканцями  

багатоквартирних будинків, які отримують послугу з постачання теплової енергії від 

котелень виробничого структурного підрозділу «Лиманське територіальне управління» 

Філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд»                          

АТ «Укрзалізниця» та структурного підрозділу «Покровське локомотивне депо» 

Регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця», враховуючи витяг з 

протоколу чергової восьмої сесії міської ради 8 скликання від 21.04.2021 року, керуючись 

статтями 42, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування» в Україні» (зі змінами) – 

 

 Затвердити склад комісії з питання переведення багатоквартирних будинків, які 

опалюються котельнями структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця», на альтернативне 

(газове або електричне) опалення (додається). 

 

 

 

 

 

 

Міський голова        Р. Требушкін 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Затверджено    

 розпорядженням міського голови 

        від __11.05.2021___ № _196рг__ 

 

 

 

Склад комісії  

з питання переведення багатоквартирних будинків,  

які опалюються котельнями структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця»,  

на альтернативне (газове або електричне) опалення   

 

 

Федоров  

Сергій Володимирович  

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, голова комісії 

 

Візенков  

Дмитро Валерійович 

- начальник житлово-комунального відділу міської ради, 

заступник голови комісії 

Безпала 

Наталія  Станіславівна                                        

 

 

Члени комісії:  

 

- начальник відділу координації роботи комунальних 

підприємств житлово-комунального відділу міської ради, 

секретар комісії 

Асіненко  

Віталій Олександрович начальник Покровського РЕМ  

 

- начальник Покровського РЕМ АТ «ДТЕК Донецькі 

електричні мережі» (за згодою)   

 

Гуріненко 

Юлія Геннадіївна 

 

- депутат міської ради, член постійної комісії  з питань 

житлово-комунального господарства,  благоустрою та 

інженерної інфраструктури міста (за згодою) 

 

Єрмолович  

Дмитро Вікторович 

- директор КУ «Покровський координаційний комітет 

самоорганізації населення» 

 

Єсєбуа  

Малхаз Тамазович 

 

- депутат міської ради, заступник голови постійної комісії  

з питань житлово-комунального господарства,  

благоустрою та інженерної інфраструктури міста (за 

згодою) 

 

Завгородній  

Василь Миколайович 

- майстер дільниці водопостачання ст.Покровськ 

виробничого структурного підрозділу «Лиманське 

територіальне управління» Філії «Центр будівельно-

монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд»                 

АТ «Укрзалізниця»  

 

Моденко  

Алла Юріївна 

 

- депутат міської ради, секретар постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства,  благоустрою та 

інженерної інфраструктури міста (за згодою) 

 

Моісеєнко 

Сергій Валерійович 

 

- депутат міської ради, член постійної комісії  з питань 

житлово-комунального господарства,  благоустрою та 

інженерної інфраструктури міста (за згодою) 



 

Омельченко  

Дмитро Володимирович 

- головний інженер структурного підрозділу «Покровське 

локомотивне депо» Регіональної філії «Донецька 

залізниця» АТ «Укрзалізниця»  

 

Подліпян  

Ганна Миколаївна   

 

- директор  ПП «Керуюча Компанія «Комфорт» (за 

згодою) 

 

Старостенко  

Михайло Петрович 

- головний інженер Красноармійського УГГ                             

ПАТ «По газопостачанню та газифікації               

«Донецькоблгаз» (за згодою)   

 

Федоров 

Анатолій Іванович 

 

- депутат міської ради, член постійної комісії  з питань 

житлово-комунального господарства,  благоустрою та 

інженерної інфраструктури міста (за згодою) 

 

Хижняк  

Володимир Олексійович 

 

- депутат міської ради, голова постійної комісії  з питань 

житлово-комунального господарства,  благоустрою та 

інженерної інфраструктури міста (за згодою) 

 

Швайко  

Олександр Олександрович 

 

- депутат міської ради, член постійної комісії  з питань 

житлово-комунального господарства,  благоустрою та 

інженерної інфраструктури міста (за згодою) 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради     А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


