
 

 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
24.05.2012р..                                                                                №  224 

 

Про призначення комісії по обстеженню 

об’єкту «Каналізування приватного  

сектору ДВРЗ» та «Реконструкція мереж  

водопостачання  приватного сектору ДВРЗ»  

у Дніпровському районі м. Києва  

 

 Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 30.01.2012 №129 та розпорядження Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації №183 від 27.04.2012р. «Про 

передачу функцій замовника об’єкту «Каналізування приватного сектору 

ДВРЗ Дніпровського району м. Києва», з метою забезпечення своєчасного 

вводу об’єктів в експлуатацію, для проведення комплексної ревізії раніше 

прокладених водопровідно – каналізаційних мереж та підготовки акту 

технічного обстеження об’єктів в цілому: 

1. Створити комісію по обстеженню об’єкту «Каналізування 

приватного сектору ДВРЗ» та «Реконструкція мереж водопостачання  

приватного сектору ДВРЗ» у Дніпровському районі м. Києва (надалі – 

комісія) у складі згідно додатку. 

2. Комісії надати акт обстеження для коригування проектно - 

кошторисної документації  в ДП «Укрдержбудекспертиза». 

3. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Кравченко С.О.  

 

 
 

 Голова         Шевчук О.С. 



Додаток 

до розпорядження голови 

Дніпровської районної в місті  

Києві державної адміністрації 

від 24.05.2012р. № 224 

 

 

Склад 

комісії по обстеженню об’єкту «Каналізування приватного сектору ДВРЗ» та 

«Реконструкція мереж водопостачання  приватного сектору ДВРЗ» 

у Дніпровському районі м. Києва 

 

Голова комісії - Кравченко Сергій Олексійович – перший заступник 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

Члени комісії: 

- Косар Надія Романівна – виконуючий обов’язки начальника 

управління житлово-комунального господарства Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації. 

- Дараган Володимир Миколайович - заступник генерального 

директора – директор Департаменту експлуатації водопровідного 

господарства ПАТ АК «Київводоканал» (за згодою). 

- Кислий Микола Іванович - заступник генерального директора - 

директор Департаменту експлуатації каналізаційного господарства 

ПАТ АК «Київводоканал» (за згодою). 

- Дрижко Олександр Олександрович – начальник КП «ШЕУ» 

Дніпровського району м. Києва (за згодою).  

- Чуприна Андрій Михайлович - директор ТОВ «Спеціалізоване 

управління №630» (за згодою). 

 

 

 

 

 

Керівник апарату      А.М. Павленко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


