
 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22.06.2021                                  Мукачево                                       № 233 
 

 
Про затвердження нового складу  архітектурно-містобудівної ради  

 
Відповідно до ст. 20 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», керуючись ст. ст. 40, 52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради  В И Р І  Ш И В: 

1. Затвердити новий склад архітектурно-містобудівної ради згідно 
додатку. 

2. Викласти в новій редакції Додаток  до рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради  №537 від  29.12.2020  року  «Про внесення змін до 
рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради  від 22.12.2020 №519 
«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради  
«Про утворення архітектурно-містобудівної ради при управлінні комунальної 
власності та архітектури Мукачівської міської ради» від 26.03.2019 №86».  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
управління міського господарства Мукачівської міської ради А.Блінова. 

 
 

 
Міський голова                                                  А.БАЛОГА 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
 до рішення виконавчого  

 комітету Мукачівської міської  
 ради 

 від 22.06.2021 № 233 
 

Склад архітектурно-містобудівної ради 
 

Голова ради, головний архітектор 

Івановчик Іван 
Іванович 

- начальник  відділу  архітектури та 
містобудування управління міського 
господарства Мукачівської міської ради, 
головний архітектор 

Заступник голови ради 

Буднік  Володимир 
Юрійович 

- Заступник начальника управління міського 
господарства Мукачівської міської ради 
 

Секретар ради 
Майданевич Яна 
Борисівна 

- головний спеціаліст  відділу  архітектури та 
містобудування управління міського 
господарства Мукачівської міської ради 

Члени ради: 

Андялошій Олександр 
Іванович 
 

- Заслужений архітектор України (за згодою) 

Бакалов Вадим 
Русланович 
 

- магістр архітектури, директор  ПП “Архідром”  
(за згодою) 

Балога Андрій 
Вікторович 
 

- міський голова 

Барчій Едуард 
Васильович 
 

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів Мукачівської міської ради 

Блінов Андрій 
Юрійович 
 

- начальник управління міського господарства  
Мукачівської  міської ради 

Глас Руслан 
Сергійович 

- приватний підприємець  

Желізник Михайло 
Мигальович 

- начальник управління будівництва та 
інфраструктури Мукачівської  міської ради 

 
Ільтьо Едуард 
Михайлович 

  
виконавчий директор  товариства з обмеженою 
відповідальністю «МІСЬК.БУД.ІНВЕСТ» 

Крученюк Дмитро - бакалавр архітектури (за згодою) 



Сергійович 
Луца Андрій 
Юрійович 
 

- магістр архітектури (за згодою) 

Малешко Юрій 
Юрійович 

- приватний підприємець, член виконавчого 
комітету 
 

Пасічник Ігор 
Васильович 
 

- інженер-архітектор, директор  ТОВ «ДАПБ 
«Архітектура»  (за згодою) 

Піркл Світлана 
Василівна 
 

- інженер-будівельник, директор ПП 
«Архбудконсул» (за згодою) 

Праслов Євген 
Олександрович 

- начальник Мукачівського районного 
управління головного управління державної 
служби з надзвичайних ситуацій, майор 
служби цивільного захисту (за згодою) 

Сухан Олександр 
Васильович 
 

- президент обласного благодійного фонду  
 «Суспільство для всіх» (за згодою) 

Толстоусов Олександр 
Миколайович 
 

- архітектор (за згодою) 

Федів Ростислав 
Євгенович 
 

- перший заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів Мукачівської 
міської ради 

Черепаня Іван 
Іванович 

- директор ММКП «Мукачевопроект» (за 
згодою) 

 
Керуючий справами виконавчого комітету  
Мукачівської міської ради                            О.ЛЕНДЄЛ 


