
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про затвердження складу Ради голів об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків Мукачівської міської територіальної громади 

 
 

З метою сприяння розвитку та підтримки діяльності об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків на території Мукачівської міської 

територіальної громади, у відповідності до п.4.5. Положення про раду голів 

об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської 

територіальної громади, затвердженого розпорядженням Мукачівського 

міського голови від  14.05.2021р. №165, керуючись п.20 ч.4 ст.42, ч.8 ст.59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити склад Ради голів об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків Мукачівської міської територіальної громади згідно з додатком до 

даного розпорядження. 

2. Вважати таким, що втратив чинність пункт 2 розпорядження 

Мукачівського міського голови від 14.05.2021 №165 «Про створення Ради голів 

об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської 

територіальної громади». 

3.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника 

управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова. 
 
 

Міський голова                                                            Андрій БАЛОГА 

 
 



Додаток до розпорядження  

Мукачівського міського голови 

15.02.2022 № 51 

 

СКЛАД 

Ради голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської 

міської територіальної громади 

 

Голова ради: 

Блінов Андрій Юрійович            - начальник управління міського   

      господарства Мукачівської міської ради. 

Секретар ради: 

Полончак Неоніла Михайлівна - начальник відділу розвитку об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків 

управління міського господарства 

Мукачівської міської ради. 

Члени ради: 

Головко Тетяна Петрівна  - голова правління ОСББ “ Латориця” 

       (за згодою);  

Дудкеєв Сергій Вікторович        - голова правління ОСББ “ Ясуня” 

       (за згодою);  

Івашко Ярослав Володимирович      - голова правління ОСББ “Молодіжне 32”                                                        

      (за згодою); 

Карач Галина Василівна    -голова правління ОСББ “КОП”  

       (за згодою); 

Лівушевський Станіслав   - голова правління ОСББ “ Черемшина 4” 

Валентинович   (за згодою);   

Капітан Ігор Іванович   - голова правління ОСББ “Комфорт 39”  

       (за згодою); 

Медвідь Катерина Володимирівна - голова ОСББ “Верді 6” (за згодою); 

Немйо Сергій Олександрович  - голова ОСББ “Доси - М” (за згодою); 

Рейті Василь Васильович  - голова ОСББ “Миру 11А” (за згодою); 

Тороні Василь Ілліч  - голова ОСББ “Ластівка 2019” 

  (за згодою); 

Ціпф Євген Іванович  - голова правління ОСББ “ В щасливій   

оселі» (за згодою); 

Ясевич Андрій Михайлович         - голова правління ОСББ “ Береста 38»,  

(за згодою). 

   
 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                                 Олександр ЛЕНДЄЛ 


