
                                                                             

                                                                             Україна
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ

 ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

               МІСЬКОГО ГОЛОВИ

«4 »   січня 2021 р. Стрий №1

Про створення комісії для  передачі 
в управління ОСББ « ЄДИНА ВЕРХОВИНА» 
житлового будинку № 75  по вул. М.Заньковецької

З метою організації належного утримання та обслуговування житлового будинку №75 
по вул. М.Заньковецької ,беручи до уваги рішення  Стрийського МВК №20 від 23 грудня 
2020 року "Про передачу житлового будинку в управління ОСББ», розглянувши заяву 
голови ОСББ «ЄДИНА ВЕРХОВИНА» Мусієнко Н.В., керуючись Законом України « Про 
здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та  п.20 п.З ст.42 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні":

1.Створити комісію по передачі на баланс ОСББ "ЄДИНА ВЕРХОВИНА " житлового 
будинку № 75 по вул. М. Заньковецької  в складі:

Журавчак М. Ю. —    заступник міського голови, голова комісії.

Члени комісії:

 
                Гресько Л.І. -          начальник відділу житлово-комунального господарства,промисловості,

транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому ;
Полюхович І.В. -   старший інспектор з питань НС та ЦЗН відділу з питань ПС та ЦЗН, 
                                 оборонної та мобілізаційної роботи Стрийського міськвиконкому;   
     
Гетьманчик Л.А.  – начальник відділу приватизації та управління міським комунальним   

          майном та земельними ресурсами Стрийського міськвиконкому;
                              

Мусієнко Н.В.  -        голова правління ОСББ "  ЄДИНА ВЕРХОВИНА";

 Цимбала Р. М.  -    член правління ОСББ " ЄДИНА ВЕРХОВИНА ";
                   
                 Васильчук В.І.   -   член  правління ОСББ " ЄДИНА ВЕРХОВИНА » ;
                    
                 Наджялін М.      -     член  правління ОСББ " ЄДИНА ВЕРХОВИНА » 
                



                  Козак В.М. -  начальник КП "Стрийводоканал";
                 
                  Білінський З.М. – директор   КП «Стрийтеплоенерго»;

                  Бойко Н.Я. -  начальник КП «УК «Світанок»;
                
                  Павлучкович О.Р. -  головний інженер КП «УК «Світанок»;
                   
                  Волосецька І.М. -  головний бухгалтер КП «УК «Світанок»;

2. Комісії в п’ятнадцятиденний термін  провести передачу житлового будинку №75 по вул.   
М.Заньковецької    в управління ОСББ «ЄДИНА ВЕРХОВИНА».
3. Передачу оформити актом,який надати на затвердження голові комісії.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови М. 
Журавчака.

Міський голова                                         О. Канівець

 
    Готував:                                                                              Л. Гресько 

   Погоджено:                                                                        
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                  М.Журавчак
                                                                                                  
                                                                                                  Н.Темник
                                                                                                 

   


