
 

 

 

 
 

 УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
 

25.04.2018 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

Ужгород 

 
 

№ 188 
 

Про скликання чергової ХХІІІ сесії 
міської ради VІІ скликання 

 
Відповідно до статей 42, 46 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні" скликати 15 травня 2018 року о 10.00 год. у 
великій залі міськвиконкому чергову ХХІІІ сесію Ужгородської міської ради 
VІІ скликання з наступним переліком питань: 

1. (проект № 1061) Про вступ до Асоціації органів місцевого 
самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна». 

2. (проект № 1062) Про приєднання Ужгородської міської ради до 
ініціативи Європейського Союзу «Мери та економічне зростання». 

3. (проект № 1063) Про зміни до Програми розвитку туризму та 
формування позитивного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018 – 
2022 роки. 

4. (проект № 1064) Про зміни до комплексної Програми профілактики та 
протидії злочинності в місті Ужгород на 2017 – 2020 роки. 

5. (проект № 1036) Про зміни до Програми додаткових гарантій 
соціального захисту громадян на 2018 рік. 

6. (проект № 1065) Про зміни до рішення VІІІ сесії міської ради VІІ 
скликання 29.11.2016 № 443. 

7. (проект № 1066) Про доповнення до Програми будівництва, 
реконструкції та капітального ремонту дитячих та спортивних 
майданчиків у м. Ужгород на 2017 – 2021 роки. 

8. (проект № 1067) Про зміни до Програми розвитку земельних відносин 
у м. Ужгород на 2017 – 2019 роки. 

9. (проект № 1068) Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІ 
скликання 09.12.2011 р. № 323. 

10. (проект № 1069) Про встановлення розміру кошторисної заробітної 
плати, який враховується при визначенні вартості будівництва (нового 
будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного 
переоснащення) об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних 
коштів. 

http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/Vstup-do-asotsiatsiyi_03.04.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/Vstup-do-asotsiatsiyi_03.04.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/Proednannya-do-initsiatyvy_24.04.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/Proednannya-do-initsiatyvy_24.04.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Rozvytok-turyzmu_16.03.2018-1.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Rozvytok-turyzmu_16.03.2018-1.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Rozvytok-turyzmu_16.03.2018-1.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/Profilaktyka-zlochynnosti_04.04.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/Profilaktyka-zlochynnosti_04.04.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Zminy-do-garantij_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Zminy-do-garantij_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Zminy-do-443_23.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Zminy-do-443_23.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/Programa-kapremontu_11.04.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/Programa-kapremontu_11.04.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/Programa-kapremontu_11.04.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/zmina-do-prgramy_27.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/zmina-do-prgramy_27.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Zminy-do-323_28.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Zminy-do-323_28.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/Vstanovlennya-rozmiru_10.04.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/Vstanovlennya-rozmiru_10.04.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/Vstanovlennya-rozmiru_10.04.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/Vstanovlennya-rozmiru_10.04.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/Vstanovlennya-rozmiru_10.04.2018.pdf
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11. (проект № 1070) Про Програму утримання та фінансової підтримки 
спортивних споруд КП «Стадіон «Авангард» на 2018 – 2020 роки. 

12. (проект № 1071) Про зміни до комплексної Програми відновлення 
історичного центру м. Ужгорода на 2017 – 2020 роки. 

13. (проект № 1072) Про доповнення до рішення ХVІІІ сесії міської ради 
VІІ скликання 14.12.2017 року № 903. 

14. (проект № 1073 з доповненням) Про зміни до Програми капітального 
ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

15. (проект № 1074 з доповненням) Про зміни до Програми благоустрою 
міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

16. (проект № 1075) Про зміни до Програми економічного і соціального 
розвитку м. Ужгорода на 2018 рік. 

17. (проект № 1076) Про зміни до бюджету міста на 2018 рік. 
18. (проект № 1077) Про надання згоди на прийняття квартир у 

комунальну власність. 
19. (проект № 1078) Про доповнення до Правил благоустрою міста 

Ужгород. 
20. (проект № 1079) Про доповнення до рішення ХVІІІ сесії міської ради 

VІІ скликання 14.12.2017 року № 889. 
21. (проект № 1080) Про Положення про Ужгородській міській 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) та затвердження штатної чисельності. 

22. (проект № 1081) Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІІ 
скликання 28 лютого 2017 року № 608. 

23. (проект № 1082) Про затвердження містобудівної документації. 
(територія, обмежена вул. Електрозаводською, Шумною, Другетів, 
Айвазовського, Панькевича). 

24. (проект № 1083) Про затвердження містобудівної документації. 
(територія, обмежена вул. Перемоги, Бобяка, Володимирьскою, 
Драгоманова) 

25. (проект № 1084) Про затвердження містобудівної документації. 
(територія, обмежена вул. Можайського, Бородіна, Минайською, 
Декабристів). 

26. (проект № 1085) Про перейменування провулків. 
27. (проект № 1086 з доповненнями 1,2,3) Про надання дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 
28. (проект № 1087 з доповненнями 1,2 ) Про надання дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 
29. (проект № 1088 з доповненнями 1,2,3) Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 
30. (проект № 1089 з доповненнями 1,2) Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 
31. (проект № 1090 з доповненнями 1,2) Про надання згоди на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості). 

http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Avangard_13.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Avangard_13.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Istorychnyj-tsentr_21.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Istorychnyj-tsentr_21.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Zminy-do-903_28.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Zminy-do-903_28.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Kapremont_29.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Kapremont_29.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/Zminy-blagoustrij_21.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/Zminy-blagoustrij_21.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/SotsEkonom_11.04.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/SotsEkonom_11.04.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/Zminy-do-byudzhetu_13.04.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Pryjnyattya-v-komunalnu_20.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Pryjnyattya-v-komunalnu_20.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/Pravyla-Blagoustroyu_03.04.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/Pravyla-Blagoustroyu_03.04.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Dopovnennya-do-889_13.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Dopovnennya-do-889_13.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Polozhennya-MTTSSO_21.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Polozhennya-MTTSSO_21.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Polozhennya-MTTSSO_21.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/UPSZN_30.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/UPSZN_30.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/02/Zatverdzhennya-DTP-21_28.02.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/02/Zatverdzhennya-DTP-21_28.02.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/02/Zatverdzhennya-DTP-21_28.02.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/02/Zatverdzhennya-DPT_28.02.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/02/Zatverdzhennya-DPT_28.02.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/02/Zatverdzhennya-DPT_28.02.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/02/Zatverdzhennya-DTP_28.02.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/02/Zatverdzhennya-DTP_28.02.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/02/Zatverdzhennya-DTP_28.02.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Perejmenuvannya-vulyts_20.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Dozvil-na-PV_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Dozvil-na-PV_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/ATO_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/ATO_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/zatverdzhennya-PV_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/zatverdzhennya-PV_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/zatverdzhennya-PV-ATO_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/zatverdzhennya-PV-ATO_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/dozvil-na-TD_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/dozvil-na-TD_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/dozvil-na-TD_12.03.2018.pdf
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32. (проект № 1091 з доповненнями 1,2,3) Про затвердження технічної 
документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості). 

33. (проект № 1092) Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо проведення інвентаризації земель комунальної 
власності. 

34. (проект № 1093 з доповненнями 1,2) Про поновлення та припинення 
дії договорів оренди земельних ділянок. 

35. (проект № 1094 з доповненнями 1,2,3) Про надання дозволів на 
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

36. (проект № 1095) Про затвердження матеріалів актуалізації звіту про 
експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення. (гр. Гулевата Т.В.) 

37. (проект № 1096) Про затвердження матеріалів актуалізації звіту про 
експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення. (гр. Бейгулову А.Є.) 

38. (проект № 1097) Про приватизацію земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 

(гр. Арутюнян Н.О.) 
39. (проект № 1098) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 
( гр. Гусак С.М.) 
40. (проект № 1099) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 
(гр. Данецук В.М.) 
41. (проект № 1100) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 
(ФОП Сливка М.М.) 
42.(проект № 1101) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 
(гр. Терпак М.В.) 
43. (проект № 1102) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 
(гр. Кальницька М.А.) 
44. (проект № 1103) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу 
(ТОВ «Альбіон – Уж») 
45. (проект № 1104) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ «Західна 
інвестиційна компанія») 

46. (проект № 1105) Про приватизацію земельної ділянки 
несільськогосподарського     призначення     шляхом     викупу.     (ТОВ 
«Каслекс») 

47. (проект № 1106) Про приватизацію земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 

http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/zatverdzhennya-TD_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/zatverdzhennya-TD_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/zatverdzhennya-TD_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/TD-inventar_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/TD-inventar_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/TD-inventar_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/pon.-prypyn-D.O_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/pon.-prypyn-D.O_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/dozvil-na-EGO_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/dozvil-na-EGO_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Aktualizatsiya-Gulevata_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Aktualizatsiya-Gulevata_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Aktualizatsiya-Gulevata_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Aktualizatsiya-Bejgulova_27.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Aktualizatsiya-Bejgulova_27.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Aktualizatsiya-Bejgulova_27.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/vykup-Arutyunyan_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/vykup-Arutyunyan_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/vykup-Arutyunyan_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Vykup-Gusak_27.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Vykup-Gusak_27.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Vykup-Gusak_27.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/vykup-Daneshhuk_27.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/vykup-Daneshhuk_27.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/vykup-Daneshhuk_27.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Vykup-Slyvka_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Vykup-Slyvka_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Vykup-Slyvka_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Vykup-Terpak_27.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Vykup-Terpak_27.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Vykup-Terpak_27.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/vykup-Kalnytska_27.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/vykup-Kalnytska_27.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/vykup-Kalnytska_27.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Vykup-TOV-Albion-Uzh_27.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Vykup-TOV-Albion-Uzh_27.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Vykup-TOV-Albion-Uzh_27.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Vykup-TOV-zahidna-investytsijna_27.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Vykup-TOV-zahidna-investytsijna_27.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Vykup-TOV-zahidna-investytsijna_27.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/vykup-Kasleks_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/vykup-Kasleks_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/vykup-Kasleks_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Kvity-Uzhgoroda-2_27.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Kvity-Uzhgoroda-2_27.03.2018.pdf
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(ТОВ «Квіти Ужгорода – 2») 
48. (проект № 1107) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського  призначення шляхом викупу.  (ТОВ 
«Новопарт») 

49. (проект № 1108) Про приватизацію земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ «Фірма 
«Магістраль ЛТД») 

50. (проект  №  1109)  Про  впорядкування  землекористувань  по  вулиці 
Минайській, 71. 

51. (проект № 1110) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

52. (проект  №  1111  з  доповненням  )  Про  зміни  та  скасування  рішень 
міської ради. 

53.Різне. 
 
 

Міський голова Б.Андріїв 

http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Vykup-Novopart_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Vykup-Novopart_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Vykup-Novopart_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Vykup-Magistral-LTD_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Vykup-Magistral-LTD_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/Vykup-Magistral-LTD_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/OKREME-RISHENNYA_27.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/OKREME-RISHENNYA_27.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/ZHyrosh_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/ZHyrosh_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/zminy_12.03.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/03/zminy_12.03.2018.pdf
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