
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА  

АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
28. 10. 2013 р.                                                                                                          № 605 

 

 

Про створення   міжвідомчої  

комісії з питань обстеження стану 

жилих будинків і жилих приміщень у 

Дніпровському районі міста Києва 

 

 

Відповідно до Положення про порядок обстеження стану жилих 

будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним 

вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для 

проживання, затвердженого  постановою Ради Міністрів Української РСР від 

26.04.1984 №189, на виконання  розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 

«Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих 

повноважень» ( із змінами і доповненнями): 

 

1. Створити міжвідомчу комісію з питань обстеження стану жилих 

будинків і жилих приміщень у Дніпровському районі міста Києва з метою 

встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та визнання 

жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання та 

затвердити її склад, що додається. 

2. Забезпечити в установленому  порядку оприлюднення цього  

розпорядження на  офіційному веб-сайті Дніпровської  районної в місті Києві  

державної  адміністрації. 

3.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови та заступника голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

 

Голова          С.Кравченко 

 

 

 

 

 



Затверджено 

розпорядженням Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

«_28_»___10_____2013р. N_605___  

 

                                              Склад  
 

міжвідомчої комісії з  питань обстеження стану жилих будинків  і жилих 

приміщень  Дніпровського району міста Києва 

 

Дейнега О.П.  - перший  заступник голови Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації, голова комісії; 

 

Короткіх Г.А.       - заступник голови Дніпровської районної в місті  Києві 

державної адміністрації, заступник голови                                            

комісії; 
 

Кононенко Л.П. 
 

                   

- начальник відділу будівництва, архітектури та                                                 

землекористування, секретар комісії;  
 

Члени комісії:   
 

Косар Н.Р.       - начальник управління житлово-комунального                                                 

господарства Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 
 

Каменєв О.Л.  - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій 

Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації; 
 

Гончарова Л.В. - в.о. директора Комунального підприємства «Керуюча 

дирекція Дніпровського  району міста Києва»; 
 

Столяр В.В. - головний інженер Комунального підприємства по 

утриманню житлового господарства Дніпровського району 

міста Києва; 
 

Панасюк Т.А. 

 

 
 

Чорний В.О.       
 

Цимбалюк Н.І.  

 
 

 

Представник  

- начальник відділу з питань майна комунальної власності 

Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації; 
 

-  заступник начальника юридичного  відділу; 
 

- заступник начальника Дніпровського відділення 

Деснянського міжрайонного управління ГУ 

Держсанепідемслужби у м. Києві, (за згодою); 
 

-балансоутримувача будинку (не комунальної форми 

власності). 

 

 

Керівник апарату                                                                         А.Руденко 
 

 

 



 

 

 


