
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

 

 

Про зміни у складі комісії 

 

 

Відповідно до статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та змін до Положення про комісію з вирішення земельних спорів щодо 

меж земельних ділянок та додержання добросусідства, затвердженого рішенням 

ІІ сесії міської ради VIII скликання 23.02.2021 року № 122, беручи до уваги 

заяви депутатів міської ради, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Затвердити комісію з вирішення земельних спорів щодо меж земельних 

ділянок та додержання добросусідства у новому складі згідно з додатком.  

 2. Визнати таким, що втратив чинність, додаток 45 до рішення виконкому 

27.01.2021 № 44. 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ю. Рахівського. 

 

 

Міський голова            Богдан АНДРІЇВ 



Додаток 

 до рішення виконкому 

________ № ____ 

 

СКЛАД 

комісії з вирішення земельних спорів щодо меж земельних 

ділянок та додержання добросусідства 

 

 

Андріїв Богдан 

Євстафійович 
– міський голова, голова комісії 

Рахівський Юрій 

Васильович 
– заступник міського голови, заступник 

голови комісії 

Феєр Яна Юріївна – головний спеціаліст відділу 

землекористування, секретар комісії 

 Члени комісії 

Бандурин Олеся 

Миколаївна 

– головний спеціаліст відділу правової 

експертизи документів управління 

правового забезпечення 

Боршовський Олег 

Ігорович 

– начальник управління містобудування 

та архітектури, головний архітектор 

міста 

Козак Василь Андрійович – депутат міської ради (за згодою) 

Личов Сергій 

Миколайович   

– депутат міської ради (за згодою) 

Маєрчик Павло 

Степанович 

– депутат міської ради (за згодою) 
 

Мелкумян Арсен 

Суренович 

– депутат міської ради (за згодою) 
 

Прозор Євгеній Ігорович – депутат міської ради (за згодою) 

Станко Юрій Юрійович – начальник управління муніципальної 

варти 

Тарахонич Вікторія 

Юріївна 

– депутат міської ради (за згодою) 

 

Товарницька Мар`яна 

Ярославівна 

– представник відділу в Ужгородському 

районі Головного управління 

Держгеокадастру у Закарпатській 

області (за згодою) 



 

Примітка: У разі тимчасової відсутності начальників відділів чи управлінь - 

членів комісії, їх представляють особи, які їх заміщують. 

 

 

Керуючий справами виконкому                       Ігор ФАРТУШОК 

 

Чепкий Олександр 

Олексійович 

– начальник відділу землекористування 


