
  

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
                XV_  сесія    VI _  скликання  
         (1-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 07 грудня 2012 року                       м. Ужгород                                   № 752 
                                            
Про звернення  
 
 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” 

міська рада ВИРІШИЛА: 

Схвалити текст звернення депутатів Ужгородської міської ради VI 
скликання до Президента України та Закарпатської  обласної ради (додається). 

 
 
 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Президенту України 
Януковичу В.Ф.  
вул. Банкова, 11, 
м. Київ-220, 01220 
 
Закарпатська обласна рада 

 пл. Народна, 4, 
м. Ужгород, 88008 

 
 
 

ЗВЕРНЕННЯ  
депутатів Ужгородської міської ради  

 
 

         У вересні 2013 року обласний центр Закарпатської області, який 
вважається західними воротами нашої держави на кордоні з Євросоюзом, — 
місто Ужгород — відзначатиме 1120-ту річницю з дня заснування.  

Унікальність міста над Ужем у тому, що за свою багатовікову історію 
воно побувало під владою різних правителів і держав, і це 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, величні середньовічний замок та собори,  Горянська 
ротонда, що є свідком народження Ужгорода.  

Ужгород — воістину "вікно в Європу": він по праву вважається одним із 
найважливіших українських та європейських історичних, культурних, 
туристичних центрів, відомих за межами Старого Світу.  

Тож аби якнайкраще підготуватися до відзначення 1120-річчя Ужгорода і 
гідно представити наше місто гостям, міською владою заплановано проведення 
масштабних ремонтних та реставраційних робіт в історичній частині, оскільки 
наразі архітектурне обличчя міста над Ужем вкрай потребує відновлення.  

З огляду на вищевикладене, ми, депутати Ужгородської міської ради, 
звертаємося до вас із проханням порушити клопотання перед Верховною Радою 
України про прийняття постанови щодо підтримки соціально-економічного 
розвитку міста Ужгорода у зв’язку із 1120-річчям з дня заснування. 

 
 
 
 

 
 
Схвалено рішенням 1-го пленарного засідання XV сесії Ужгородської міської 
ради VІ скликання від 07 грудня 2012 р. №752 


