
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05.12.12          Ужгород    № 449 
 

 
Про склад комісій.  
 
 
       Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні",  виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 
 
1. Затвердити склад комісій: 
 
 -  з вирішення земельних спорів щодо меж земельних ділянок та додержання 
добросусідства згідно з додатком 1; 
   
 - для проведення обстеження та вибору земельних ділянок  згідно з             
додатком 2. 
 
 2. Вважати такими, що втратили чинність додаток 14 до рішення виконкому  
від 22.12.10 № 432 та додаток 1 до рішення виконкому  від 18.01.11 № 19.  
   
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                 В. Погорелов    
 
 



  Додаток 1           
                                                              до рішення виконкому 

                                                                         від 05.12.12. № 449 
 

Склад 
комісії з вирішення земельних спорів щодо меж земельних                             
   ділянок та додержання добросусідства        

 
 
Погорелов Віктор Володимирович           - міський голова, 
                                                                         голова комісії  
 
Беляков Юрій Володимирович                  -  заступник міського голови, 
                                                                         заступник голови комісії  
 
Лайкун Моніка Іштванівна                        - головний спеціаліст відділу 
                                                                       землекористування, секретар комісії 
 
 Члени комісії: 
 
 
Доктор Олександр Олександрович                           - депутат міської ради                      
 
Ковач Олександр Михайлович                                 - депутат міської ради                       
 
Марухнич Тетяна Борисівна                                     - начальник відділу 
                                                                                        землекористування 
 
Румянцев Тарас Анатолійович                                 - депутат міської ради 
 
Чепкий Олександр Олексійович                               - начальник відділу  
                                                                                        Держкомзему  в м. 
                                                                                        Ужгороді в Закарпатській              
                    області 
Шеба Олександр Васильович - начальник управління 
                                                                                         архітектури та 
                                                                                         містобудування 
 - начальник юридичного 
                                                                                         відділу ( за посадою)                    
 
Примітка: У разі тимчасової відсутності начальників відділів чи управлінь -  
членів комісії, їх представлятимуть особи, які їх заміщують. 
 
 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому                                                 Д. Геворкян 
 



                                                                                                Додаток 2             
                                                                                   до рішення виконкому 

                                                                         від 05.12.12. № 449 
 

 
 

                                                      Склад 
       
комісії для проведення обстеження та вибору земельних ділянок 
 
 
Погорелов Віктор Володимирович       - міський голова, голова комісії 
 
Беляков Юрій Володимирович             - заступник міського голови, 
                                                                    заступник голови комісії  
 
 

Члени комісії: 
 
Бахарев Юрій Юрійович                   - заступник начальника відділу  
                                                               раціонального природокористування  
                                                               державного управління охорони 
                                                               навколишнього природного середовища 
                                                               в Закарпатській області   (за згодою) 
 
Касперов Олексій Петрович            - директор департаменту міського  
                                                              господарства 
 
Марухнич Тетяна Борисівна            - начальник відділу землекористування  
                                                              
 
Чепкий Олександр Олексійович      - начальник відділу Держкомзему в  
                                                                в м. Ужгороді Закарпатської області 
 
 
Шеба Олександр Васильович           - начальник управління архітектури  
                                                               та містобудування 
 
                                                              - начальник юридичного відділу (за  

 посадою)                                                               
 
 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому                                                    Д.Геворкян 
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