
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

тридцять третя  сесія VІ скликання 
 

від  05.06.2014 р. №1496 
 
Про  створення комісії з передачі  
на баланс ОСББ  „ДРУЖНИЙ ДІМ”  
будинку №3 по вул. Красіна в  
м. Коростень 
 
 
         Розглянувши лист голови правління  ОСББ  „ДРУЖНИЙ ДІМ”  за                       
вх. № 566/02-06 від 19.05.2014р.   „Про створення комісії з передачі на баланс  
 ОСББ  „ДРУЖНИЙ ДІМ” будинку №3 по вул. Красіна в м. Коростень”, 
відповідно до  постанови КМУ №1521 від 11.10.2002р., керуючись   ст.25 
Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні ”  міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
          1. Створити комісію з передачі на баланс  ОСББ  „ДРУЖНИЙ ДІМ”  
 будинку №3 по вул. Красіна в м. Коростень. 
          2. Затвердити склад комісії з передачі на баланс ОСББ „ДРУЖНИЙ 
ДІМ” будинку №3 по вул. Красіна в м. Коростень  згідно додатку                             
( додається). 

 
 
 
Міський голова                                                                          В. Москаленко 
 
 
Секретар міської ради                                                    В. Ходаківський 
Заступник міського голови                                                        Л. Якубовський 
Начальник юридичного відділу                                       Т.Камінська                                      
 
 
 
 
 



 
       Додаток    
       до рішення 33 сесії Коростенської  
       міської ради VI  скликання від     
       05.06.14р. №1496 
 
 

                                                 СКЛАД   
              комісії з передачі на баланс  ОСББ  „ДРУЖНИЙ ДІМ” 
                    будинку №3 по вул. Красіна в м. Коростень  
 

Голова комісії: 
Ярошовець Сергій Васильович - голова правління  ОСББ  „ДРУЖНИЙ  
                                                            ДІМ” ( за згодою). 
Члени комісії: 
Якубовський Леонід Павлович  -    заступник міського голови. 
Мартинюк Валерій Михайлович -   начальник  УЖКГ виконавчого комітету  
                                                               Коростенської міської ради 
Рибкін Віктор Олександрович      - заступник начальника управління  
                                                            економіки – начальник відділу по  
                                                            управлінню та  приватизації  міської  
Ананченко Павло Петрович       -    начальник КВЖРЕП №2 . 
Конопацька Таїса Миколаїіна    -    головний бухгалтер КВЖРЕП № 2.   
                                                            комунальної власності. 
Ходаківський  Андрій Миколайович - головний інженер Коростенського  
                                                                УЕГГ ПАТ   „Житомиргаз” ( за згодою).   
Білоцький  Микола  Юрійович      -   заступник директора Коростенського   
                                                              РЕМ   ПАТ ЕК „Житомиробленерго”  з  
                                                              енергозбуту, економіки  та   комерційних  
                                                              питань.                                                           
Білошицький Микола Миколайович -  член правління ОСББ    „ДРУЖНИЙ  
                                                           ДІМ”  ( за згодою) . 
Омельчук Олександр Вікторович -     член правління  ОСББ  „ДРУЖНИЙ  
                                                            ДІМ”  ( за згодою) . 
Дуб Василь Степанович -              голова ради представників ОСББ  
                                                            „ДРУЖНИЙ ДІМ”  ( за згодою) . 
Кліменчук Олексій Володимирович – голова ревізійної комісії ОСББ  
                                                            „ДРУЖНИЙ ДІМ”  ( за згодою). 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Секретар міської ради                                                      В.Ходаківський 
 


