
 
 

УЖГОРОДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 

УПРАВЛІННЯ  МІСТОБУДУВАННЯ  ТА  АРХІТЕКТУРИ 

 

 

НАКАЗ 

 

19.03.2019                                             Ужгород                               № 36 

 

 
 

Про затвердження складу 
архітектурно-містобудівної ради 

при управлінні містобудування та архітектури 

 Відповідно до п. 3.4. Положення про архітектурно-містобудівну раду 

при управлінні містобудування та архітектури, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету міської ради 25.02.2019 № 54 «Про затвердження 

положення про архітектурно-містобудівну раду при управлінні містобудування 

та архітектури», 

 НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити склад архітектурно-містобудівної ради при управлінні 

містобудування та архітектури згідно з додатком. 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 
Начальник управління                                                     О. БОРШОВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Додаток  до наказу                              

                                                                                              19.03.2019  № 36 

 

Склад 

архітектурно-містобудівної ради при управлінні 

містобудування та архітектури 

 

Боршовський Олег 

Ігорович        

-  начальник управління містобудування та                                                            

архітектури, головний архітектор міста,                                                            

голова  ради  

Каліновська Оксана 

Євгеніївна   

-  начальник відділу регулювання забудови                                                           

управління містобудування та архітектури,                                                          

заступник голови ради                                        

Стричик Олена Георгіївна           -  начальник відділу дизайну міського                                                            

середовища  управління містобудування та                                                   

архітектури, секретар ради 

Члени ради: 

Броді Ігор Степанович                  -  архітектор (за згодою) 

Вдовина Олександра 

Іванівна     

-  архітектор (за згодою)    

 

Ганзел Владислав 

Йосипович      

- архітектор, голова Закарпатської обласної                                                            

організації Національної спілки архітекторів 

України (за згодою) 

Гецко Василь Іванович                 -  архітектор (за згодою) 

Глушеня Віктор 

Русланович       

- заступник начальника Ужгородського                                                            

міськрайонного Управління ДСНС                                                           

України у Закарпатській області, капітан 

служби цивільного захисту (за                                                           

згодою)   

Кіндрат Олексій 

Олексійович 

-  голова правління Українського союзу   

промисловців і підприємців (за згодою) 

Коломоєць Людмила 

Василівна   

- начальник відділу державного нагляду за                                                            

дотриманням санітарного законодавства                                                           

Ужгородського міського управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Закарпатській    області (за згодою) 

Кузьма Борис Іванович                  - - архітектор, голова Закарпатської організації  

  Національної спілки художників України (за  

  згодою) 

Сарваш Петро 

Олександрович     

-  архітектор (за згодою) 

Сопко Томаш Томашович            -  начальник відділу охорони культурної  

спадщини управління охорони культурної  

спадщини, правового супроводу,                                         



організаційної та кадрової роботи   

департаменту культури Закарпатської                                                            

облдержадміністрації (за згодою) 

Петрецький Віктор 

Васильович   

- головний спеціаліст з охорони                                                                   

культурної спадщини управління у                                                                    

справах культури, молоді та спорту  

Шеба Олександр 

Васильович        

- - архітектор (за згодою) 

 

Шпонтак Юрій 

Михайлович               

- заступник директора департаменту екології та 

природних ресурсів Закарпатської                                                          

облдержадміністрації (за згодою)  

  

 

Начальник управління                                                     О. БОРШОВСЬКИЙ 

  

 


