
 

 

 

 

 

 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

23.04.2015       №256 

 

Про створення оперативної 

робочої групи для обстеження та 

ідентифікації будівельних 

майданчиків, паркувальних 

майданчиків та газозаправних 

станцій на території Солом’янського 

району міста Києва 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

на виконання пункту 3 протоколу доручень № 18, напрацьованого 

під час наради у Київського міського голови з питань взаємодії щодо боротьби 

з незаконним будівництвом 22.04.2015: 

 

1. Створити оперативну робочу групу для обстеження та ідентифікації 

будівельних майданчиків, паркувальних майданчиків та газозаправних 

станцій на території Солом’янського району міста Києва та затвердити її 

склад, що додається. 

 

2. Робочій групі здійснити ідентифікацію всіх будівельних майданчиків, 

паркувальних майданчиків та газозаправних станцій, розташованих на 

території Солом’янського району, за запропонованою Департаментом 

містобудування та архітектури анкетою, скласти відповідні акти та надати ці 

матеріали до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

першого заступника голови Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

 

Голова М. Шкуро 

 

 

 

 

 
УКРАЇНА 

СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 



Затверджено 

Розпорядження Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 
23.04.2015  №256 

Склад 

оперативної робочої групи для обстеження та ідентифікації будівельних 

майданчиків, паркувальних майданчиків та газозаправних станцій 

на території Солом’янського району м. Києва 

   

Бялковський В.В. - перший заступник голови Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації, голова 

робочої групи 

 

Андріянов І.О. - начальник управління житлово-комунального 

господарства Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

Бабій П.М. - начальник відділу контролю за благоустроєм 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

Заплотінська О.І. - начальник управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

 

Клименко П.М. - начальник управління охорони здоров’я 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

Король О.А. - виконуючий обов’язки начальника відділу 

економіки Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

Пардус А.Т. - начальник управління будівництва Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації, 

секретар робочої групи 

 

Радик В.І. - директор КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Солом’янського району м. Києва» 

 

Ткач А.Г. - начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

Керівник апарату П.Макаренко 


