
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

а 6, о/ ооохА. Nsd&
Про обстеження захисних споруд (сховищ)
цивiльного захисту, що перебувають у сферi
управлiння !еснянськоi районноТ в ,i.ii
Киевi державноi адмiнiстрацii

исту УкраiЪи, Закону УкраiЪи пПро
Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд i0

Iитання використання захисних спорудЦИВlЛЬНОГО ЗаХИСТУ)), З МеТОЮ ЗаХИСТУ iHTepeciB держави та забезпеченняцiльового використання i належного утримання захисних споруд цивiльногозахисту, що перебувають у сферi управлiння !еснянськоi районнот в MicTiКиевi державноi адмiнiстрацiТ:

1, Утворити комiсiю з обстеження захисних споруд (сховищ) цивiльногозахисту, що перебувають у сферi управлiння !есняr."пот районноi в MicTiкиевi державноi адмiнiстрацiт (дu"i - Комiсiя) та затвердити iT склад, щододаеться.

2. KoMicii:

2,1, у TepMiH до 04.02.2о22 року провести обстеження захLIсних споруд(сховищ) цивiльного захисту за адресами:

вул, Миколи Закревського ,2g-A, облiковий номер сховища Nч l04026;
вул. Миколи Закревського, облiковий номер сховища м 15104028;
вул, Сержа Лифаря (Сабурова), 3-А, облiкоъий rroMep сховища Ns 104029;вул. Миколи Закревського, З, облiковий номер сховища Nч 1040З0;
вул. Вiкентiя Береттi, 18, облiковий номер 

"*о""ща 
Ns 104031;

вул. Оноре де Бальзака,22, облiковий ,ой.р сховища Nч 104032;
вул. КаШтанова, 8-Г, облiковий номер сховища J\& 1040З3;
вул. Сержа Лифаря (Сабурова), 8, облiковий номер сховища Ns l04035;вул. 

_Сержа Лифаря (Сабуров а),20,облiковий номер сховища Jф 104036;вул, Радистiв, 50, облiковий номер сховища Jt 1О4ОЗS;
вул. ОноРе де Бальзака,64, облiковий номер сховища J\b 104045;
вул. МиКоли Закревського,87-Д, облiковий 

"оr.р 9-}9Д.ицда Nч l04049;



2
вул, Милославська, зЗ-А,облiковий номер сховища м 104050.

." ,"оо'* I ffi1i.J:;lдностi 
З€шУчаТи Представникiв iнших органiв та установ

2.з. За результатами обстеження захисних споруд (сховищ) цивiльногозахисту оформити вiдповiднi акти обстеження та надати до комунального
i'*:i,Х'.Т::i:;Т;:ffi:*"ХО"ТГ"'" , оайговування житлового фонду

3, Контроль 
3а 

виконанц4м цього Dn^- орядження з€шишаю за собою.

Голова
!митро PATHIKOB



ЗАТВЕРДЖЕНО

склАд
KoMicii з обстеження захисних споруд (сховищ) цивiльного захисТУ, Щоперебувають у сферi управлiнн, Де"*r"i,.*", р"йонноi в MicTi Кисвi державноiадмiнiстрацiт

Алекссснко
Iрина Миколаiвна

БоIаtо
Микола Петрович

IBAHLIEHKo
Сергiй Вiкторович

АртЕмчук
!митро Васильович

Будшк
микола Васильович

дятловА
Ольга Германiвна

кАлАшнIк
Володимир Володимирович

заступник начальника Управлiння житлово-комунального господарства, нач€шьник
вiддiлу ремонту та енерr.озбереження;

начЕuIьник спецiального вiддiлу, начаJIьник
IrIтабу служби сховищ i укриття MicTa Кисва
(за згодою);

заступник началъника вiддiлу з питань майна
комун€цЬноi власностi ЩеснянськоТ районноТ вMicTi Киевi державнот адмiнiстрацii;

головний спецiалiст вiддiлу захисту населенняi територiй Управлiнrlя цrriпr"о.о захисту
!еПартаменту мунiципальноТ безпеки
виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoi iruд"(китвськот Micbkoi державноi адмiнiстръцiт)
(за згодою);



мозолъ
Аrдрiй Сергiйович

рудиtI
Олег Леонiдович

СИНЕЛЬНИК
Геннадiй Щмитрович
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гtровiдний iнспектор Вiддiлу запобiгання
надзвичайним ситуацiям Щеснянського РУ ГУ
в MicTi Кисвi (за згодою);

фахiвець з питань цивiльного захисту
комунчLпьного пiдприсмства <Керуюча
компанiя з обслуговування житлового фонду
!еснянського району м. Киева>> (за згодою);

головний iнженер комунuLльного
пiдприсмства <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового фонду
!еснянського району м. Кисва> (за згодою).

ольга МАШкIВСъкА


