Проєкт

Про створення комісії з обстеження стану житлового будинку, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 29

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування     в Україні», статей 14, 154 Житлового кодексу Української РСР,  Положення про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та визнання жилих будинків  і жилих приміщень непридатними для проживання, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 26 квітня 1984 року № 189, Виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Створити комісію з обстеження стану житлового будинку, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 29,                              та затвердити її склад (додається). 

2. Комісії в місячний термін здійснити обстеження стану житлового будинку, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 29, та надати відповідний висновок та/або пропозиції на розгляд Виконавчому комітету Одеської міської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Кучука М.І.


Міський голова									Г. Труханов
 
В.о. заступника міського голови –
керуючого справами								О. Бриндак
 
Вик.: Корольов 705-75-00
          (Чубчик 705-75-22)
 







Додаток
до рішення  Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№

СКЛАД
комісії з обстеження стану житлового будинку,                                               розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 29



Кучук 
Михайло Ілліч
-
голова комісії, перший заступник міського голови;

Жеман
Дмитро Олександрович
-
заступник голови комісії, заступник міського голови;

Буймович 
Сергій Ігорович
-
секретар комісії, заступник голови Приморської районної адміністрації Одеської міської ради.



Члени комісії:

Гераскіна
Лариса Михайлівна
-
лікар з загальної гігієни відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Одеського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області               (за згодою);

Делі
Даніель Торнікевич
-
головний інженер Комунального підприємства «Житлово-комунальний сервіс «Фонтанський»; 

Клименко
Євгеній Володимирович       
-

професор, завідувач кафедри залізобетонних конструкцій та транспортних споруд Одеської державної академії будівництва та архітектури (за згодою);

Кучанський
Дмитро Олександрович
-
начальник відділу розвитку житлово-комунального господарства та роботи з житлово-будівельними кооперативами та об ’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків Департаменту міського господарства Одеської міської ради;
Лука
Ігор Петрович

-
головний спеціаліст сектору архітектури Київського району Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради;
 
Павлова
Наталія Михайлівна

-
головний спеціаліст інспекційного відділу № 1 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради;

Паровик
Геннадій Миколайович
-
завідувач сектору технічного нагляду Управління капітального будівництва Одеської міської ради.



В.о. заступника міського голови –
керуючого справами							             О. Бриндак




