
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

20.08.2013                Ужгород     № 318 
 
 
Про створення комісії 
     
 
 З метою врегулювання та приведення у відповідність до вимог чинного 
законодавства забудови по вул. Тельмана та насипу-дамби по вул. Ужанській-
Прикордонній-Гранітній, попередження руйнівної дії паводкових вод та 
недопущення підтоплення прилеглих територій, керуючись Водним та 
Земельними кодексами України, Законом України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Законом України «Про благоустрій населених 
пунктів», ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:  
 

1. Затвердити склад спеціальної комісії щодо врегулювання питання 
самовільної забудови по вул. Тельмана та насипу-дамби по вул. Ужанській-
Прикордонній-Гранітній згідно з додатком.  

2. Комісії в строк до 25.08. 2013 року  з виходом на місце визначити: 
- червоні лінії забудови вул. Тельмана із зазначенням профілю 

проектованої дороги; 
- картографічно та на місцевості перелік ромських поселень, що 

побудовано з порушенням вимог чинного законодавства. 
3. Комісії скласти  та подати виконкому відповідні акти 
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 

 
 
Міський голова           В. Погорелов 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до розпорядження міського голови  
від ____________ № _______ 

 
Склад спеціальної комісії 

 
Погорелов Віктор Володимирович  - міський голова, голова комісії; 
Беляков Юрій Володимирович - заступник міського голови, заступник 

голови комісії; 
Каліновська Оксана Євгеніївна - головний спеціаліст управління  

містобудівного комплексу та земельних 
ресурсів, секретар комісії. 

Члени комісії: 
Адам Золтан - представник ромської громади (за згодою);
Адам Йосип - представник ромської громади (за згодою);
Альєнтьєва Лариса Іванівна - помічник народного депутата України 

Пацкан В.В. (за згодою);  
Горват Мирослав - представник ромської громади (за згодою);
Дуран Сергій Сергійович - директор КП «Архітектурно-планувальне 

бюро»; 
Зелінський Іван Іванович - заступник директора департаменту 

міського господарства, начальник 
управління житлово-комунального 
господарства; 

Івегеш Михайло Михайлович - начальник відділу технічного нагляду за 
капітальним ремонтом об’єктів благоустрою 
та житлового фонду; 

Куценко Ігор Миколайович - начальник відділу землекористування 
управління містобудівного комплексу та 
земельних ресурсів; 

Самсонов Леонід Васильович - заступник начальника управління 
містобудівного комплексу та земельних 
ресурсів. 

 
 
Заступник міського голови,  
керуючий справами виконкому        Д. Геворкян 


