
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

                 ХVІІI_ сесія    VII   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 16 листопада  2017 року                м. Ужгород                             № 913          

                                                              

 

Про звернення депутатів 

 

 Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 Схвалити текст звернення депутатів Ужгородської міської ради VІІ 

скликання до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-

міністра України, голови Закарпатської обласної ради, народних депутатів 

України щодо підтримки заходів зі святкування 1125-річчя м. Ужгорода 

(додається). 

 

 

Міський голова                                  Б.Андріїв 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                      Президенту України  

                                                                      Порошенку П.О. 

                                                                      м.Київ, вул. Банкова, 11. 

                                                                      Голові Верховної Ради України  

                                                                      Парубію А.В. 

                                                                      м.Київ, вул. М.Грушевського, 5, 

                                                                      Прем'єр-міністру України  

                                                                      Гройсману В.Б. 

                                                                      м.Київ, вул. М.Грушевського, 12/2, 

                                                                      Голові Закарпатської  обласної ради 

                                                                      Рівісу М.М. 

                                                                      м.Ужгород, пл. Народна, 4  

                                                                      Народним депутатам України: 

                                                                      Горвату Р.І., Ланю М.І.,  

                                                                      Лунченку В.В., Пацкану В.В. 

                                                                      м.Київ, вул. М.Грушевського, 5. 

 

 
 

Звернення 
 

про підтримку заходів щодо святкування 1125-річчя Ужгорода 

 

 

Місто Ужгород - обласний центр Закарпатської області, який по праву 

вважається західними воротами нашої держави на кордоні з Європейським 

союзом, восени наступного року відзначатиме славне 1125-річчя першої 

писемної згадки, про нього.  

Унікальність міста над Ужем у тому, що за свою багатовікову історію воно 

побувало під владою різних правителів і держав, що залишило відбиток на його 

архітектурному обличчі, в його культурі, звичаях та традиціях.  

Сучасний Ужгород — місто незвичайних архітектурних ансамблів, 

унікальних історичних пам'яток, яке вражає своєю красою та неповторністю. 

У нашому старовинному європейському місті знаходиться найдовша у 

Європі липова алея, середньовічний замок та величні собори, Горянська 

ротонда, що є свідком народження Ужгорода.  

З метою підготовки до святкування 1125-річчя Ужгорода та гідного  

представлення міста гостям, міська влада планує проведення масштабних 

ремонтних та реставраційних робіт в історичній частині міста на загальну суму  

96 190,476 тис.грн,  а саме: 

 реставрація пам'ятки архітектури національного значення - будівлі по 

вул. Дендеші,8 – 4 400,000 тис. грн; 

 реконструкція комплексного благоустрою території Горянської церкви 

"Ротонда" – 2 000,000 тис. грн; 

 реконструкція пл.Поштової – 12 890,476 тис. грн; 



 реконструкція пл. Театральної та пл. Фенцика – 14 900,000 тис. грн; 

 капітальний ремонт покриття пл. Шандора Петефі – 14000,000тис.грн; 

 капітальний ремонт вул. Собранецької (від вул. Митної до 

Міжнародного пункту пропуску "Ужгород") – 48 000,000 тис. грн. 

З огляду на вищевикладене, громада міста та депутати Ужгородської 

міської ради звертаються до Вас із проханням порушити клопотання перед 

Верховною Радою України та Кабінету міністрів України про фінансування за 

рахунок коштів державного бюджету ремонтних та реставраційних робіт в 

історичній частині міста до 1125-ї річниці першої писемної згадки про 

Ужгород. 

 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО 

Рішення XVIII сесії 

 міської ради VII скликання 

 14.12.2017 № 913 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


