
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИеВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

розпоряджЕнIlя
/8 at dмl хs Ы

Про внесення змiн до розпорядження .Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii вiд 18 березня 2013 року J\b 134 <Про створення KoMiciiз проведення демонтажу тимчасових споруд та маJIих up*ir"*rypr"x форм натериторii flеснянського району MicTa КиевЪ>

змlнами та доповненнями), з мето
тимчасових споруд i малих apxiTeKTy1
району MicTa Киева та у зв'язку , пчдроurr, змiнами:

1, Внести змiни до складу KoMicii з проведення демонтЕDку тимчасових;T:iJ рних форм на територii Деснянського району
киевi розпорядженнямл Деснянськоi районноi в MicTi

KoMicit . 'вiд 
18 березня 2013 року ЛЪ l3a <Про створення

форм на ::-:::::,'1 спорУд та м€ших архiтектурних

його в но раионУ MtcTa Киева> (зi змiнами), виклавши

розпорядження .ЩеснянськоТ
вiд 25 сiчня 2О21 року ЛЬ 25
ськоi районноi в MicTi Киевi

зпроведеннядемонтажултиy]".9""*,:п"|'r;"#J;lТ;ХЖffi fir;J;Jl:територii Щеснянського району,lcra K"."bu]

3. Контроль .u 
""*::-з:-Yм..цього розпорядження покласти на заступникаголовИ !еснянськоТ районноi в MicTi 'киевi 

державноТ чл"i"i"rрчцiiI. Карасьова. 
л

В.о. голови
Iрина АЛ€КССеНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження {еснянськоii
районноi в MicTi Кисвi

' 
державноi адмiнiстрацii
вiд I 8 березня 20I3 року J'(b l34
(в редакцii розпорядження
{еснянськоi районноi в MicTi Кисвi

8а,

KoMlcll з

.Щмитро Щмитрович

БIНЬКОВСЬКИЙ

{еснянськоi районноi в MicTi
адмiнiстрацii

Кисвi державноi

|]хонrвач обов'язкiв директора комун€шьного
пlдприемства (АВ ТОТРАНСПОРТFiИК)
.Щеснянськоi районноi у MicTi Кие"i раЙ

кАрАсьов
IBaH Валерiйович

вIзнюк
Вадим Федорович

юрчЕнко
Iгор Олегович

АнтЕпА

Василь Борисович

гусАк
Олександр Васильович



ЗАБАБУРИН
А"дрiй Iванович

КЛЮЧНIКОВ
олег Васильович

комгIАнЕrФ
Сергiй Iванович

кривошЕЙ
Валентина Тофiлiiвна

мАкАров
Руслан Володимирович

ПЕРЕДЕРIЙ
Руслан Iванович

полщук
Ва;rерiй .Щмитрович

СИНЕЛЬНИК
Геннадiй Щмитрович

ЯРМОЛЕНКО
Петро Iванович

2

заступник начaUIьника комунaшьного
пiдприемства <<Шляхово-експлуатацiйне
управлiння по ремонту та утриманню
автомобiльних шляхiв та споруд на них>>
.Щеснянського району м. Киева

заступник директора комун€шьного пiдприемства
по утриманню зелених насаджень .Щеснянського
раЙону м. Кисва

нач€шьник вiллiлу з питань пiдприемництва,
торгiвлi та споживчого ринку Щiснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

заступник начальника Управлiння будiвництва.
архiтектури та землекори.rуru""" Д.."""."Б
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

г_о,човний iнженер РТМ <Троещины СП (кТМ>
КП <КиiЪтеплоенерго)) (за згодою)

,Щеснянськоi районноi
адмiнiстрацii

в MicTi Киевi державноi

начальник рЕвм-8 ПРдТ кдК <КиiЪводоканал>
(за згодою)

головний спецiмiст вiддiлу з питань
пlдприемництва. торгiвлi та споживчого Dинкч
!еснянськЬi районноi в MicTi Кисвi o;p;;;;;iадмiнiстрацii

Керiвник апарату
ольга МАШКIВСЬкА


