
 
УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

05.02.2015                                                   № 78 

 

Про утворення робочої групи  

з комплексного обстеження  

частини будівлі за адресою:  

вул. М. Василенка, 1 у  

Солом'янському районі м. Києва 
 

 

Відповідно до статті 39 Закону України «Про місцеві державні 

організації», протоколу засідання комісії виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) з питань приймання відомчого 

житлового фонду в комунальну власність територіальної громади міста Києва 

від 28.01.2015 №003/8, затвердженого заступником голови Київської міської 

державної адміністрації Пантелеєвим П.О.: 

 

1. Утворити та затвердити склад робочої групи з комплексного 

обстеження частини будівлі за адресою: вул. М. Василенка, 1                                

у Солом'янському районі м. Києва, який передається до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва (далі – робоча група), в редакції що 

додається.  

 

2. Робочій групі: 

 

2.1. Провести комплексне обстеження технічного стану частини будівлі 

за адресою: вул. М. Василенка, 1 у Солом'янському районі м. Києва. 

 

2.2. За результатами обстеження скласти акт. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації.  

 

 

 

Голова                                                                                                          М. Шкуро  



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Солом'янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації  

05.02.2015  №78 

 

 

 

 

Склад  

робочої групи з комплексного обстеження частини будівлі 

за адресою: вул. М. Василенка, 1 у Солом'янському районі міста Києва 

(далі – робоча група) 

 

 

Бялковський 

Володимир Вікторович   

- виконуючий обов’язки першого заступника голови 

Солом'янської районної в місті Києві державної 

адміністрації, голова робочої групи; 

 

Андріянов Ігор 

Олександрович  

- начальник управління житлово-комунального 

господарства Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації, заступник голови робочої 

групи; 

 

Яресько Ганна 

Володимирівна 

- начальник відділу по роботі з ЖБК, ОСББ та 

відомчим житловим фондом району управління 

житлово-комунального господарства Солом'янської 

районної в місті Києві державної адміністрації, 

секретар робочої групи; 

 

Антоненко Валентина 

Анатоліївна 

- начальник інспекційного відділу № 5 Департаменту 

державної архітектурно-будівельної інспекції у                

місті Києві (за згодою); 

 

Горох Микола 

Федорович 

- директор комунального підприємства 

"Грушківське" Солом'янської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

 

Гречко Володимир 

Іванович 

- начальник управління будівництва 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації; 

 

Іванцова Наталія 

Іванівна 

- заступник начальника відділу технічної 

інвентаризації та контролю Київського міського 

бюро технічної інвентаризації та реєстрації права 



власності на об'єкти нерухомого майна (за згодою); 

Лук’янюк Сергій 

Миколайович 

- виконуючий обов’язки начальник відділу з питань 

майна комунальної власності Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації;      

 

Молчанова Тетяна 

Павлівна 

- начальник відділу приватизації державного житла 

управління житлово-комунального господарства 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації; 

 

Палаш Микола 

Петрович  

- голова Комітету захисту мешканців гуртожитків 

України Всеукраїнської громадської організації 

"СГОУ "Народна Рада" (за згодою); 

 

Прудь Оксана 

Валеріївна 

- начальник відділу захисту майнових прав 

управління банкрутства та розпорядження             

майном Департаменту управління активами                   

ДК «Укроборонпром» (за згодою); 

 

Радик Володимир 

Іванович 

 

 

Стасюк Алла 

Вікторівна 

- директор комунального підприємства "Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду 

Солом'янського району м. Києва"; 

 

- начальник юридичного відділу Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації; 

 

Терещук Сергій 

Петрович 

- головний спеціаліст управління перспективного 

розвитку та координації будівництва Департаменту 

будівництва та житлового забезпечення виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) (за згодою); 

 

Терещук Сергій 

Сергійович 

- провідний спеціаліст відділу впровадження 

ефективних методів управління та конкурентного 

середовища управління розвитку та реформування 

житлово-комунальної інфраструктури Департаменту 

житлово-комунальної інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) (за згодою). 

 

 

 

Керівник апарату                                                                                  П. Макаренко 


