
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
16.12.2015                               Ужгород                                       № 507 
 
Про узгоджувальну комісію 
 
 

Відповідно до статті 21 Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 
25.05.2011р. № 555 "Про затвердження порядку проведення громадських 
слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення 
проектів містобудівної документації на місцевому рівні", статті 42 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою узгодження  
спірних  питань, що виникли між  громадськістю і замовниками під час 
проведення громадських слухань, які відбулися згідно з розпорядженням 
міського голови 10.08.2015 року № 315 щодо внесення змін до 
генерального плану та плану зонування території міста: 

 
1. Затвердити склад  узгоджувальної комісії згідно з додатком. 
2. Комісії у термін до 18.12.2015р. розглянути  подані пропозиції та 

прийняти  рішення про їх урахування або мотивоване відхилення.  
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Цапа І.Ю. 
 
 

       Міський голова                                                                               Б. Андріїв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Додаток  
         до розпорядження міського голови 

                                                                       16.12.2015  № 507 
 
 

 
 

Склад  
узгоджувальної комісії  

      
Андріїв Богдан Євстафійович           -  міський голова, голова комісії 
Цап Іштван Юліусович        - перший заступник міського голови,  

заступник голови комісії 
Павличко Олена Іллівна                     - головний спеціаліст відділу 

архітектури та регулювання 
забудови, секретар комісії 

 
Члени комісії: 

 
Александров Денис Олегович           -  начальник юридичного відділу 
Бахарєв Юрій Юрійович                    -  начальник відділу департаменту 

екології та природних ресурсів 
Закарпатської ОДА (за згодою) 

Бобров Євгеній Володимирович        - начальник управління у справах  
культури, спорту, сім'ї та молоді 

Боршовський Олег Ігорович              -  заступник начальника управління 
містобудування та архітектури 
Закарпатської ОДА (за згодою)  

Геворкян Даніелла Сергіївна                 -   директор КП "Архітектурно-
планувальне бюро" 

Зазулич Ірина Володимирівна          -  головний архітектор Ужгородського 
району (за згодою) 

Івегеш Михайло Михайлович           -  в.о. начальника управління   
містобудування та архітектури  

Пігуляк Микола Миколайович          -  начальник управління 
містобудування та архітектури 
Закарпатської ОДА (за згодою)  

Чепкий Олександр Олексійович       -  начальник відділу 
землекористування 

Шуберт Сергій Тимофійович             - начальник Ужгородського  
міськрайонного управління 
Головного управління  
Держсанепідемслужби в 
Закарпатській області (за згодою) 

 
 
 



 
 

представники громадських організацій та  
професійних об'єднань (за згодою): 

 
Ганзел Владислав Йосипович          -   голова Закарпатського осередку 

національної спілки архітекторів 
Вдовина Олександра Іванівна         -    член Закарпатського осередку 

національної спілки архітекторів 
Сарваш Петро Олександрович        -    голова громадської організації "PRO 

URBE", архітектор 
Станкевич – Волосянчук Оксана      -  президент регіонального  
Ігорівна                                                   молодіжного екологічного 

об'єднання "Екосфера"    
Тулай Максим Миколайович            -   член громадської організації "PRO 

URBE", архітектор                                            
Пересоляк Олександр Сергійович   -   голова Громадської ради 
Пастухов Микола Валерійович         -  член Громадської ради 
 
                                 представники громадськості (за згодою):  
 
Бачинська Анастасія  
Володимирівна                                   -  адвокат   
Гулан Ярослав Васильович               -  журналіст 
Гулаткан Федір Андрійович              - журналіст  
Дуда Мирослав Федорович,              -  представник громадськості 
Куценко Ярослав Павлович              -  представник громадськості 
Майстренко Наталія Миколаївна     -  адвокат 
Пагулич Олег Йосипович                  -  представник громадськості 
Терлецька Ілдика Золтанівна            -  представник громадськості 
Чемет Олександр Степанович          -   лікар 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                О. Макара 
 


