ЛОЗIВСЬКА MICьKA РАДА XAPKIBCьKOI
ОБЛАСТI
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
п q2

МIСЬКОГО ГОЛОВИ

п

20l 8

Лозова

],{Ь

-1-э

Про створепня KoMicii для обстеженпя
житлових будинкiв, розташованих в
м. Лозова за адресамп; вул. Горького,
буа.26 i вул. Миколи Морryна, бул.58

На пiдставi п.п, 19, 2О ч. 4 ст. 42 Закону УкраТни ''Про
мiсцеве
самоврядування в УкраilЫ'', враховуючи заяву Романка
А.А. i
начальника вiддiлу з облiку житла та yrpu"nir* комунiшьною допо"iдну
власнiстю
мiськоi ради Пономаренка Б.в., , rr,r.rоо обстежЬння ..u"y

"utru,
розтаптованого за адресами: XapKiBcbKa область, м. Лозова,
iop"*o.o,
буд.26 i вул. Миколи Морryна, буд. 58 (колишня вул. Свердлова),
"yn.
I. Створити комiсiю у складi:

Голова KoMicii:
l. крикун
Валерiй Вiкторович

- заступник мlського голови

Засryпнпк голови KoMicii:
2.

зАлIзIнськIй

Олександр Миколайович

-

Члени KoMiciT:
3.

корж

- депутат Лозiвськоi

кошJIяк

- начальник вiддiлу архiтекryри, мiстобулу-

Юрiй Iванович
4.

IHHa Петрiвна

5.

куксА

MicbKoi ради по виборчому
окруry No 27 (в т.ч. по вул. Миколи Морryна)

-

Валентина IBaHiBHa
6.

нЕстЕрЕнко

Володимир Миколайович
7.

начшIьник управлiння житлово*комун€Llьного
господарства та будiвництва MicbKoT ради

полЕшко

Надiя Миколаiвна

-

вання та земельних вiдносин MicbKoi ради
голова квартального KoMiTeTy }lЪ 24
(за згодою, в т.ч по вул. Горького)

депутат Лозiвськоi MicbKoT ради по виборчому
окруry No 33 (в т.ч. по вул. Горького)
голова квартального KoMiTeTy Jtl! 29
(за згодою, в т.ч. по вул. Миколи Морryна)

8.

9.

ПОНОМАРЕНКО
Борис Вiкторович

СТЕПАНОВА
Олена СергiТвна

10.

ТКАЧЕНКО

-

начаJIьник вiддiлу з облiку житла та управлiння комунaльною власнiстю MicbKoi ради

начальник юридичного вiддiлу апарату
виконавчого KoMiTery MicbKoi ради

комун€uIьного пiдприемства
Вячеслав Олександрович "Житлова управляюча компанiя" MicbKoi ради
1 1. Представник Лозiвського вiддiлу полiцii ГУ НацiональноТ полiцii в
Харкiвськiй областi (за згодою)
нач€шIьник

2. ВiддiлУ з облiку житла та управлiння

комунzr.льною власнiстю

MicbKoi Ради (Пономаренко Б.В.) органiзувати обстеження вищевк€ваних
Об'еКтiв нерухомого майна та в TepMiH до 02.04.20|8 року скJIасти акти
обстеження.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника

мiського голови Крикуна В.В.

мiський голова
2-з|-з7
с(

с.в. зЕлЕнськиЙ
В.В. Крикун

о.с

