
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради 

від 28 липня 2016 року №248 

 

З метою уникнення конфлікту інтересів сторін та забезпечення довіри до діяльності 

комісії з вивчення стану готовності до процедури списання з балансу 

Старокостянтинівської житлово-експлуатаційної контори багатоквартирного житлового 

будинку з вбудовано-прибудованими громадськими об’єктами по вул. Ессенська, 31 в 

м.Старокостянтинів з боку мешканців даного будинку, керуючись ст. 40 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

11 серпня 2016 року  Старокостянтинів   №257 

ВИРІШИВ: 

 

Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 28.07.2016 року 

№248 «Про підготовку до списання з балансу Старокостянтинівської житлово-

експлуатаційної контори багатоквартирного будинку по вул. Ессенська, 31 в 

м.Старокостянтинів», а саме: 

1) додаток до рішення викласти в новій редакції (додається); 

2) пункт 3 рішення викласти в такій редакції: «3. Голові комісії прозвітувати на 

черговому засіданні виконавчого комітету міської ради 08.09.2016 року про результати 

роботи комісії». 

 

 

 

Міський голова                                      підпис                                      М. Мельничук



Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

28.07.2016 року №248 

(в редакції рішення виконавчого комітету 

міської ради 

11.08.2016 року №257 

 

  

Склад комісії з вивчення стану готовності до списання з балансу Старокостянтинівської 

житлово-експлуатаційної контори багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-

прибудованими громадськими об’єктами по вул. Ессенська, 31 в м.Старокостянтинів 

 

Гайдамащук  

Віталій Зотович 

- член виконавчого комітету міської ради, голова комісії (за 

згодою); 

Стецюк  

Петро Петрович 

- завідувач юридично-житлового відділу виконавчого 

комітету міської ради, заступник голови комісії; 

Станіславська  

Ірина Олексіївна 

- головний спеціаліст відділу промисловості, житлово-

комунального господарства, транспорту і зв’язку 

управління економіки виконавчого комітету міської ради, 

секретар комісії; 

Денега  

Олександр Володимирович 

- начальник Старокостянтинівської житлово-

експлуатаційної контори; 

Євтушенко  

Віталій Петрович 

- головний інженер Старокостянтинівської житлово-

експлуатаційної контори; 

Мирончук 

Сергій Петрович 

- уповноважена особа від співвласників багатоквартирного 

будинку по вул. Ессенська, 31, власник квартири №29 (за 

згодою); 

Рябцева 

Ганна Олександрівна 

- уповноважена особа від співвласників багатоквартирного 

будинку по вул. Ессенська, 31, власник квартири №33 (за 

згодою); 

Савчук  

Борис Борисович 

- голова правління об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Європейський вибір» (за 

згодою); 

Тарасюк  

Валентина Яківна 

- завідувач відділу з питань регулювання земельних 

відносин виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами   підпис                                          В. Янзюк 

 


