
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.10.2015       Ужгород               № 361 
 
Про влаштування сімейних склепів 
на території кладовища «Кальварія»  
 
 Керуючись Положенням про порядок влаштування родинних склепів 
на міських кладовищах, затвердженим рішенням V сесії Ужгородської 
міської ради V скликання від 10.04.2009 р. № 1071 та враховуючи звернення 
громадян виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 
 
 1. Надати місце під влаштування та будівництво сімейного склепу на 
території кладовища «Кальварія» таким громадянам: 
 - гр. Воробцю Сергію Дмитровичу, прож. по вул. *** 
 - гр. Бежовському Руслану Михайловичу, прож. по вул. *** 
 - гр. Бондаренко Олександру Юрійовичу, прож. по вул. *** 
  - гр. Карташову Станіславу Олександровичу, прож. по вул. ***; 
 - гр. Шуфричу Івану Юлійовичу, прож. по вул. *** 
 - гр. Брензовичу Олександру Івановичу, прож. по вул. *** 
 2. КП «УККП» Ужгородської міської ради (Сухолов А.Р.) визначити 
ділянки (сектори) для влаштування сімейних склепів та погодити план-схему 
визначених ділянок (секторів) в управлінні містобудування та архітектури (Івегеш 
М.М.); 
  4. КП «УККП» Ужгородської міської ради (Сухолов А.Р.) укласти з 
власниками місць під влаштування родинного склепу угоду, передбачену 
пунктом 3 Положення про порядок влаштування родинних склепів на 
міських кладовищах; 
 5. Отримані кошти передбачені пунктом 3 Положення про порядок 
влаштування родинних склепів на міських кладовищах направити на благоустрій 
території кладовища «Кальварія».   
 4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.   
 
 
 
Міський  голова     В. Погорелов 
 
 
 
  



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Додаток 
до розпорядження міського голови 
_28.10.15_ №_361_ 

 
Склад робочої групи 

 
Травіна Ольга Валеріївна - заступник міського голови, голова робочої 

групи 
Сушко  Андріана Антонівна - начальник управління праці та соціального 

захисту населення, заступник голови 
робочої групи 

Костенчук Олександр Анатолійович - директор департаменту міського 
господарства, заступник голови робочої 
групи 

Зінич Алла Борисівна - головний спеціаліст юридичного відділу 
департаменту міського господарства, 
секретар робочої групи 

 
Члени робочої групи: 

 
Александров Денис Олегович - начальник юридичного відділу 
Бурлацький Миколай Олександрович - член Харківської обласної ромської 

організації «Чачімо» (за згодою) 
Горват Дарина Мартівна - представниця ромського поселення по   

вул. Тімірязєва (за згодою) 
Горват Мирослав Васильович - голова об’єднання ромів Ужгорода (за 

згодою) 
Гомонай Василь Васильович - депутат міської ради (за згодою) 
Дуран Сергій Сергійович - директор КП «Архітектурно-планувальне 

бюро» 
Квіт Валентина Вікторівна - заступник начальника управління 

містобудування та архітектури 
Кондур Земфіра Анатоліївна - член міжнародної благодійної організації 

«Ромський жіночий фонд «Чіріклі» (за 
згодою) 

Кравчук Володимир Володимирович - начальник відділу внутрішньої політики, 
організаційної роботи та зв’язків із 
громадськістю 

Кулчар Елеонора Іванівна -голова ЗОБФ «Благо» (за згодою) 



Мандич Юрій Васильович - депутат міської ради, директор КП «ЖРЕР 
№4» 

Папай Марія Бейлівна - начальник відділу обліку, розподілу та 
приватизації житла департаменту міського 
господарства  

 
Просяник Сергій Борисович 

 
- начальник відділу муніципальної поліції та 
правопорядку 

Терпак Роберт Іванович - представник ромського поселення по вул. 
Погранична (за згодою) 

Чічак Сергій Андрійович -представник конгресу ромів Закарпаття 
«Праліпе» (за згодою) 

 
 
 
Керуючий справами виконкому           Д. Геворкян 


