
 

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 __30.07.2021_                                                                                              №___281_____ 

м. Лиман 
  
Про   проведення інвентаризації по факту 
виконаних робіт з урахуванням коригування 
по об'єкту  “Реконструкція дитячого 
майданчика, прилеглої території до будівлі 
Центра культури та дозвілля ім. Горького, 
частини тротуарів та дороги по вулиці 
Незалежності в місті Лиман”   
 
      З метою визначення, перевірки обсягів і вартості виконаних будівельних 
робіт та складеної звітної документації з будівництва та їх відповідність 
проєктно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі 
будівництва  по об'єкту  “Реконструкція дитячого майданчика, прилеглої території 
до будівлі Центра культури та дозвілля ім. Горького, частини тротуарів та дороги 
по вулиці Незалежності в місті Лиман”, керуючись п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”: 
 
1.  Утворити тимчасову комісію по проведенню інвентаризації по факту 
виконаних робіт з урахуванням коригування (далі - інвентаризація) по об'єкту  
“Реконструкція дитячого майданчика, прилеглої території до будівлі Центра 
культури та дозвілля ім. Горького, частини тротуарів та дороги по вулиці 
Незалежності в місті Лиман”  та затвердити її склад (додається). 
2.    Тимчасовій комісії у строк до 10.08.2021 року провести інвентаризацію. 
3. Комунальному підприємству “Лиманський Зеленбуд” (Пасічник)  укласти 
договір з сертифікованим підприємством  щодо отримання експертного звіту по 
факту виконаних робіт з урахуванням коригування по об'єкту  “Реконструкція 
дитячого майданчика, прилеглої території до будівлі Центра культури та дозвілля 
ім. Горького, частини тротуарів та дороги по вулиці Незалежності в місті Лиман”  
.  
4.      Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 
 Міський голова                                                                           О. В. Журавльов 

                              



       Додаток   
                           до розпорядження міського голови 
       від_30.07.2021___№___281________ 
              
 
 

СКЛАД 
тимчасової комісії по проведенню інвентаризації по факту виконаних робіт з 
урахуванням коригування по об'єкту  “Реконструкція дитячого майданчика, 

прилеглої території до будівлі Центра культури та дозвілля ім. Горького, 
частини тротуарів та дороги по вулиці Незалежності в місті Лиман” 

 
Сироватська Ірина Леонідівна - заступник міського голови, голова  комісії 
Удовиченко Катерина Вікторівна  начальник відділу житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Лиманської 
міської ради, секретар комісії 

Члени комісії:   
Кабацький Дмитро Вікторович - заступник директора комунального 

підприємства “Лиманський Зеленбуд” 
Міллєр Сергій Федорович - заступник директора ПП “Донбас Будіндустрія 

Сервіс” (за згодою) 
Муравльов Олексій 
Володимирович   

- Інженер-кошторисник ТОВ “ПК”Аркон” (за 
згодою) 

Натальченко Олександр Іванович - інженер з нагляду за будівництвом ПП “Донбас 
Будіндустрія Сервіс” (за згодою) 

Пасічник Євген Олександрович - директор комунального підприємства 
“Лиманський Зеленбуд” 

Сердюк Володимир 
Анатолійович  

- інженер технічного нагляду ТОВ 
“Донбудперспектива”  (за згодою) 

Тропіна Тетяна Олегівна - комірник ПП “Донбас Будіндустрія Сервіс” (за 
згодою) 

 
 
 
 
 
Керуючий справами                                                                    О. В. Погорелов 


