
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 18.03.2019 Ужгород   № 130

   

   

Про скликання чергової ХХХV сесії  

міської ради VІІ скликання 

 

 Відповідно до статей 42, 46 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні" скликати 28 березня 2019 року о 10.00 год. у великій залі 

міськвиконкому перше пленарне засідання, 18 квітня 2019 року о 10.00 год. - 

друге пленарне засідання чергової ХХХV сесії Ужгородської міської ради VІІ 

скликання з наступним переліком питань: 

1. (проект № 1504) Про Програму «Молодь міста Ужгород» на 2019 – 2021 

роки». 

2. (проект № 1505) Про Програму матеріально – технічного забезпечення 

підрозділів територіальної оборони на 2019 – 2020 роки. 

3. (проект № 1506) Про Програму підтримки Аварійно – рятувального 

загону спеціального призначення УДСНС України у Закарпатській 

області на 2019 рік. 

4. (проект № 1507) Про зміни та доповнення до Програми зайнятості 

населення на період до 2020 року. 

5. (проект № 1508) Про зміни до Програми розвитку транскордонного 

співробітництва та підтримки імплементації проектів міжнародної 

технічної допомоги в м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

6. (проект № 1509) Про зміни до Програми відпочинку та оздоровлення 

дітей на 2017 – 2019 роки. 

7. (проект № 1510) Про зміни та доповнення до рішення міської ради 

18.01.2019 № 1395 «Про розмір орендної плати». 

8. (проект № 1511) Про зміни до Програми охорони навколишнього 

природного середовища міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

9. (проект № 1512) Про збільшення розміру статутного капіталу 

комунального підприємства «Водоканал м. Ужгорода». 

10.  (проект № 1513) Про списання основних засобів КП «Лікарняна аптека». 

11.  (проект № 1514) Про передачу приміщень у безоплатне користування. 

12.  (проект № 1515) Про зміни до рішення міської ради 10.07.2018 № 1151 

«Про місцеві податки та збори». 
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https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2019/02/Pro-spysannya-osnovnyh-zasobiv-KP-Likarnyana-apteka-.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2019/02/Pro-spysannya-osnovnyh-zasobiv-KP-Likarnyana-apteka-.pdf
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https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2019/02/Peredacha_15.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2019/02/Peredacha_15.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2019/02/mistsevi-podatky-rs.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2019/02/mistsevi-podatky-rs.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/uploads/sites/2/2019/02/mistsevi-podatky-rs.pdf
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13.  (проект № 1516) Про надання пільг. 

14.  (проект № 1517) Про зміни і доповнення до Положення про залучення 

коштів фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно – 

транспортної та соціальної інфраструктури міста. 

15.  (проект № 1518 з доповненням) Про доповнення до рішення ХХХ сесії 

міської ради VІІ скликання 13.12.2018 року № 1319. (Про проекти 

регуляторних актів міської ради) 

16.  (проект № 1519) Про зміни до рішення ХХХ сесії міської ради VІІ 

скликання 13 грудня 2018 року № 1367. (Структура виконкому міської 

ради) 

17.  (проект № 1520) Про перейменування вулиць. 

18.  (проект № 1521) Про виконання судового рішення. 

19.  (проект № 1522) Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста. 

20.  (проект № 1523) Про зміни до рішення ХХХІV сесії міської ради VІІ 

скликання 28.02.2019 № 1457. (Програма приватизації). 

21.  (проект №1524 ) Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 

2018 – 2022 роки. 

22.  (проект № 1525) Звіт про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста за 2018 рік. 

23.  (проект № 1526) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгорода на 2019 рік. 

24.  (проект № 1527) Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік. 

25.  (проект № 1528) Про створення Комунального некомерційного 

підприємства «Ужгородська міська поліклініка» Ужгородської міської 

ради. 

26.  (проект № 1529) Про створення Комунального некомерційного 

підприємства «Ужгородський міський пологовий будинок» Ужгородської 

міської ради. 

27.  (проект № 1530) Про створення Комунального некомерційного 

підприємства «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня» 

Ужгородської міської ради. 

28.  (проект № 1531) Про створення Комунального некомерційного 

підприємства «Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської міської 

ради. 

29.  (проект № 1532) Про внесення змін до переліку вулиць, провулків та 

площ міста. 

30. (проект № 1533) Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки комунальної власності, яка підлягає продажу на 

земельних торгах у формі аукціону. 

31. (проект № 1534) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок управлінню освіти Ужгородської міської 

ради. 

32.  (проект № 1535) Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 
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https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/grosh-dopomoga-malozabezp.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_1457.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_1457.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_1457.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_1457.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9_06.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9_06.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9_06.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9_06.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC_05.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC_05.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC_05.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC_05.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC_12.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC_12.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC_12.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC_12.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83_05.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83_05.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0_07.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0_07.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0_07.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0_07.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0_07.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0_07.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A3%D0%9C%D0%9F%D0%91_07.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A3%D0%9C%D0%9F%D0%91_07.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A3%D0%9C%D0%9F%D0%91_07.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A3%D0%9C%D0%9F%D0%91_07.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A3%D0%9C%D0%9F%D0%91_07.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A3%D0%9C%D0%9F%D0%91_07.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9C%D0%94%D0%9A%D0%9B_07.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9C%D0%94%D0%9A%D0%9B_07.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9C%D0%94%D0%9A%D0%9B_07.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9C%D0%94%D0%9A%D0%9B_07.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9C%D0%94%D0%9A%D0%9B_07.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9C%D0%94%D0%9A%D0%9B_07.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A6%D0%9C%D0%9A%D0%9B_07.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A6%D0%9C%D0%9A%D0%9B_07.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A6%D0%9C%D0%9A%D0%9B_07.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A6%D0%9C%D0%9A%D0%9B_07.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A6%D0%9C%D0%9A%D0%9B_07.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A6%D0%9C%D0%9A%D0%9B_07.03.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%83%D0%BB_%D0%9F%D0%A0%D1%81.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%83%D0%BB_%D0%9F%D0%A0%D1%81.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%83%D0%BB_%D0%9F%D0%A0%D1%81.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%83%D0%BB_%D0%9F%D0%A0%D1%81.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_%D0%93%D0%9E_27.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_%D0%93%D0%9E_27.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_%D0%93%D0%9E_27.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_%D0%93%D0%9E_27.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_%D0%93%D0%9E_27.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_%D0%93%D0%9E_27.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%97_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%97_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%97_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%97_26.02.2019.pdf
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33.  (проект № 1536 з доповненням) Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

34.  (проект № 1537 з доповненням) Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

35.  (проект № 1538 з доповненням) Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

36.  (проект № 1539 з доповненням) Про надання згоди на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

37.  (проект № 1540 з доповненням) Про затвердження технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

38.  (проект № 1541 з доповненням) Про поновлення та припинення дії 

договорів оренди земельних ділянок. 

39.  (проект № 1542 з доповненням) Про надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

40.  (проект № 1543 ) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Адамовський М.Г.) 

41.  (проект № 1544) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Андріїва В.М.-В.) 

42.  (проект № 1545) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Брензович Я.І.) 

43.  (проект № 1546) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Гижа Н.І.) 

44.  (проект № 1547) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Ігнат В.М.) 

45.  (проект № 1548) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 

(Ковальська І.А.) 

46.  (проект № 1549) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Курах І.А.) 

47.  (проект № 1550) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Мелкумян А.С.) 

48.  (проект № 1551) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Покорба М.М.) 

49.  (проект № 1552) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Завод «Конвектор») 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%90%D0%A2%D0%9E__26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%90%D0%A2%D0%9E__26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%90%D0%A2%D0%9E__26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D0%97_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D0%97_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D0%97_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D0%97_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%BA_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%BA_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%BA_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%BA_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%94_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%94_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%94_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%94_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%94_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%94_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A2%D0%94_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A2%D0%94_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A2%D0%94_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A2%D0%94_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A2%D0%94_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A2%D0%94_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%94%D0%9E_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%94%D0%9E_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%94%D0%9E_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%94%D0%9E_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%93%D0%9E_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%93%D0%9E_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%93%D0%9E_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%93%D0%9E_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%93%D0%B8%D0%B6%D0%B0_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%93%D0%B8%D0%B6%D0%B0_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%93%D0%B8%D0%B6%D0%B0_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%93%D0%B8%D0%B6%D0%B0_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%86%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%86%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%86%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%86%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%801_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%801_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%801_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%801_26.02.2019.pdf
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50.  (проект № 1553) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Завод «Конвектор») 

51.  (проект № 1554 з доповненням) Про зміни та скасування рішень міської 

ради.  

52.  Різне. 

 

Міський голова        Б.АНДРІЇВ 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%802_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%802_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%802_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%802_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C_26.02.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C_26.02.2019.pdf

