
                                                                      
 

 
РІШЕННЯ 

сорок друга сесія VІ скликання 
 

від 18.06.2015 р. № 1905 
 
Про створення робочої групи по  
вивченню доцільності та технічної  
можливості переведення будинків  
житлового фонду в місті Коростені  
на індивідуальне опалення  
 
          З метою вивчення доцільності та технічної можливості переведення 
будинків житлового фонду в м. Коростені на індивідуальне опалення та 
керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
міська рада 
 
 ВИРІШИЛА: 
 

1. Утворити робочу групу в складі:  
Голова робочої групи: Якубовський Л. П. – заступник міського голови; 
Члени робочої групи: 
- Мартинюк В. М. – начальник управління житлово-комунального    
  господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради;  
- Фіцай Н.М. – начальник служби у справах дітей виконавчого комітету     
  Коростенської міської ради;  
- Єсін І.В. – начальник управління праці та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Коростенської міської ради;  
- Камінська Т.А. – начальник юридичного відділу виконавчого комітету   
  Коростенської міської ради;  
- Овдійчук В.В. – головний інженер КП «Теплозабезпечення»; 
- Бойко Д.В. – головний енергетик КП «Теплозабезпечення»; 
- Грищенко О.М. – начальник юридичного відділу КП «Теплозабезпечення»; 
- Андросович С. М. – начальник Коростенського управління експлуатації    
  газового господарства (за згодою); 
- Білоцький М.Ю. – головний інженер Коростенького РЕМ (за згодою); 
- Каленюк С.О. – заступник начальника Коростенського міськрайонного   
  відділу УДСНС у Житомирській області (за згодою); 
- Столярчук В.В. – начальник Коростенського міжрайонного управління ГУ   
  Держсанепідемслужби у Житомирській області (за згодою); 



- Головійчук О.П. – директор КзОТ «Коростенський завод теплотехнічного    
  обладнання», депутат міської ради (за згодою); 
- Барилюк С.М. – приватний підприємець, депутат міської ради (за згодою); 
- Каленський О.С. – директор ТОВ «Арм-Електро» (за згодою); 
- Галецький І.І. – головний інженер КВЖРЕП № 1; 
- Ковальчук О.М. – головний інженер КВЖРЕП № 2; 
- Назаров В.А. – головний інженер № 3, голова правління ОСББ «1 Травня,      
   37-В», ОСББ «1 Травня, 35»; 
- Гуцалюк А.Л. – головний інженер КВЖРЕП № 4, голова правління ОСББ  
  «Жмаченко, 46-А»; 
- Воробієнко М.І. – керівник ПП «Коростенський житловий сервіс № 5»,   
  голова правління ОСББ «Іскорость», ОСББ «Фарфоровик» (за згодою); 
- Туркіна Л.І. – голова правління ОСББ «Надія» (за згодою); 
- Бовкунова М.В. – голова правління ОСББ «Коростень - Еліт» (за згодою); 
- Стаднік М.В. – голова правління ОСББ «Грушевського, 37»; ОСББ    
  «Грушевського, 66-А»; ОСББ «С. Ванцетті, 4»; ОСББ «К. Лібкнехта, 4-А» (за    
  згодою); 
- Ахмедова Т.П. – голова правління ОСББ «Ш.Алейхема, 43»; ОСББ   
  «Мельника, 4»; ОСББ «Грушевського, 38»; ОСББ «Грушевського, 64»; ОСББ   
  «Мельника, 18»; ОСББ «Мельника, 20»; ОСББ «К.Маркса, 67»;  ОСББ    
  «К.Маркса, 67-А»; ОСББ «Гастелло, 16»; ОСББ «Грушевського, 74» (за   
  згодою); 
- Ходаківський В.В. – голова правління ОСББ «Коротуна, 7» (за згодою); 
- Наконечний О.М. – голова правління ОСББ «Основа-1» (за згодою); 
- Ярошевець С.В. – голова правління ОСББ «Дружній дім» (за згодою); 
- Куватбаєва Г.Н. – голова правління ОСББ «Дружба-2016» (за згодою); 
- Єфімович П.В. – голова правління ЖОК «Локомотив» (за згодою). 
 
2. Робочій групі до 20.07.2015 року вивчити доцільність та технічну 
можливість переведення будинків житлового фонду на індивідуальне 
опалення, вивчення випадків самовільного встановлення індивідуального 
опалення та результати роботи робочої групи оприлюднити в місцевих 
засобах масової інформації. 
 
3. Надати повноваження міському голові своїм розпорядженням вносити 
зміни в склад робочої групи. 
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Якубовського Л.П. 

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


