
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

« 23 » січня  2018 року                             м. Біла Церква                                               № 41 

 

Про затвердження комісії по обстеженню житлового  

фонду міста Біла Церква з метою оцінки його  

санітарно-технічного стану в новому складі 
 

Розглянувши подання департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 03 січня 2018 року № 04, з метою обстеження стану 

житлового фонду міста, встановлення його відповідності санітарним і технічним вимогам  

відповідно до Житлового кодексу Української  РСР,  пп.1 п. «а», пп.2 п. «б»  ст.30,  ст. 40, 

ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил утримання 

жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених Наказом Державного комітету 

України з питань житлово-комунального господарства  від 17 травня  2005 року № 76, 

Положення про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх 

відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих 

приміщень непридатними для проживання, затвердженого Постановою Ради Міністрів  

УРСР від 26 квітня 1984 р. № 189, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Затвердити комісію по обстеженню житлового фонду міста Біла Церква з  

метою оцінки його санітарно-технічного стану  в новому складі (згідно з додатком). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови згідно з розподілом обов’язків.  

 

 

Міський голова                                                                                    Г. Дикий  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Додаток  

                                                                            до рішення виконавчого комітету 

                                        міської ради 
                                                                                        від « 23 » січня 2018р. № 41 
                                                                

СКЛАД 

комісії по обстеженню житлового фонду міста Біла Церква  з метою оцінки його 

санітарно-технічного стану 

 

Гнатюк  

Валерій  Володимирович 

 

- голова комісії, заступник міського голови; 

Макійчук  

Руслан Володимирович 

 

- заступник голови комісії, начальник відділу експлуатації 

житла  управління житлового господарства департаменту 

житлово-комунального господарства Білоцерківської міської 

ради; 

 

Сатко  

Ніна Федорівна 

- секретар комісії, головний спеціаліст відділу розвитку 

ОСББ, ОСН та управління житловим фондом управління 

житлового  господарства департаменту житлово-кому -

нального господарства Білоцерківської міської ради; 

 

Члени комісії: 

 

Балас  

Юрій Миколайович  

- депутат Білоцерківської міської ради (за згодою); 

 

 

Брездіна  

Ірина Валентинівна 

 

- головний спеціаліст відділу охорони навколишнього 

природного  середовища управління благоустрою та екології 

департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради; 

 

Гарбузенко                       

Дмитро Володимирович 

 

- провідний інспектор Білоцерківського районного відділу 

головного управління ДСНС України у Київській області, 

майор служби цивільного захисту (за згодою); 

Голуб                                                                                                     

Олександр Михайлович 

 

- начальник відділу планування та забудови міста управління 

містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради 

Деркач                                 

Федір Федорович 

 

- головний інженер комунального підприємства Київської 

обласної ради «Південне бюро технічної інвентаризації» (за 

згодою); 

 

Костогриз                                                                

Валентин Миколайович 

 

- директор Білоцерківського філіалу інституту 

«НДІпроектреконструкція» (за згодою); 

 

Фурсенко  Сергій                                                                            

Анатолійович 

 

- головний інженер комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа». 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                  С. Постівий  


