
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

20.02.13       Ужгород               № 52 
 
 
 Про  Програму участі м. Ужгорода 
 у реалізації грантового проекту 
 "Ярослав-Ужгород: спільна ініціатива 
для покращення туристичної привабливості 
історичних міст-побратимів " на 2013-2015 роки 

 
       Керуючись ст.28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
з метою реалізації Законів України "Про транскордонне  співробітництво", 
"Про туризм", „Про охорону культурної спадщини”, Стратегії розвитку міста 
Ужгород до 2015 року, виконавчий комітет міської ради ВИРІШІВ: 

 
1. Схвалити Програму участі м .Ужгорода у реалізації грантового 

проекту  "Ярослав-Ужгород: спільна ініціатива для покращення туристичної 
привабливості історичних міст-побратимів" на 2013-2015 роки згідно з 
додатками та рекомендувати на розгляд чергової сесії міської ради.  

2. Фінансовому управлінню /Харевич.П.І./ передбачити кошти на 
фінансування вказаної Програми на 2013 рік відповідно до додатку 2. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Ковача О.М.    

 
                                                                                 
 
Міський голова                  В. Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 1 

 
 

1. ПАСПОРТ 
Програми участі м. Ужгорода у реалізації грантового проекту 

"Ярослав-Ужгород: спільна ініціатива 
для покращення туристичної привабливості 

історичних міст-побратимів " на 2013-2015 роки" 
 

Назва Програми: Програма участі м. Ужгорода у реалізації грантового проекту 
"Ярослав-Ужгород: спільна ініціатива для покращення туристичної 
привабливості історичних міст-побратимів " на 2013-2015 роки. 
Розробник Програми: відділ інвестицій, інновацій, розвитку та туризму  
управління економіки та підприємництва. 
Нормативно-правове Забезпечення: Закони України "Про транскордонне 
співробітництво", "Про охорону культурної спадщини", "Про туризм", 
Концепція сталого розвитку міста Ужгород, Стратегія розвитку міста Ужгород 
до 2015 року. 
Мета Програми: участь Ужгородської міської ради у реалізації спільного 
транскордонного проекту "Ярослав-Ужгород: спільна ініціатива для 
покращення туристичної привабливості історичних міст-побратимів "  в рамках 
Програми ТСК, зареєстрованого за № PBU/0354/11  
Учасники  Програми: Виконавчий комітет Ужгородської міської ради, 
відділ/управління/ капітального будівництва Ужгородської міської ради, міська 
координаційна рада по туризму, громадські організації міста   
Загальний бюджет Програми заходів, що будуть реалізовані в м. Ужгороді: 
1 400,0 тис. грн. 
Фінансове забезпечення Програми з бюджету міста  на  2013 рік: 
 600 тис. грн. 
Фінансове забезпечення Програми з бюджету міста  на  2014 рік: 

400 тис. грн. 
Фінансове забезпечення Програми з бюджету міста  на  2015 рік: 
400 тис. грн. 

 
 



 
Програма участі м. Ужгорода у реалізації грантового проекту 

"Ярослав-Ужгород: спільна ініціатива 
для покращення туристичної привабливості 

історичних міст-побратимів " на 2013-2015 роки" 
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2. Загальні положення 
 

 Програму розроблено з метою забезпечення участі Ужгородської міської ради 
у реалізації спільного транскордонного проекту  в рамках Програми ТСК, 
зареєстрованого за № PBU/0354/11  

Реалізація Програми здійснюється у рамках законодавства України про 
транскордонне співробітництво. Транскордонне співробітництво – це спільні 
дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, 
культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх 
представницькими органами, та територіальними громадами, відповідними 
органами влади інших держав у межах компетенції, визначеної їх національним 
законодавством. 

Ужгородська міська рада ставить за мету в рамках реалізації цього  
транскордонного проекту сприяти розвитку транскордонного співробітництва у 
сфері туризму.  

Розвиток сфери туризму на основі збереження історико-архітектурної 
спадщини і охорони довкілля є однією з пріоритетних стратегічних цілей міста, 
передбачених Стратегією розвитку міста Ужгород до 2015 року, затвердженою 
рішенням Ужгородської міської ради № 917 від 12.12.2008 року. 

Серед основних операційних цілей стратегії - розвиток міста,  охорона 
його історичного архітектурного обличчя, збереження неповторності 
історичного центру Ужгорода,  архітектурно-містобудівельного ансамблю  
"Малий та Великий Галагов", підвищення привабливості міста для туристів, 
здійснення оновлення пам’ятників, погрудь, меморіальних дошок; проведення 
реконструкції та реставрації  історико-архітектурних пам’яток  (Ужгородського 
замку,  Ратуші та інших ),  що збереглися з древнього міста.  

Однією з архітектурно-історичних пам'яток міста є пам’ятка архітектури 
національного значення XVIII сторіччя - Будівля амбару та винного льоху по 
вул. Ракоці,2 . Зовнішнім виглядом будівля нагадує старовинну фортецю, тому 
отримала в народі назву "Богольвар" або "Совине гніздо". На даний час будівля 
заходиться на балансі Департаменту міського господарства Ужгородської 
міської ради та завдяки міжнародній фінансовій допомозі буде відреставрована. 
Ужгород отримає новий об’єкт для проведення туристичних та    культурних 
заходів,  які сприятимуть ширшому міжнародному визнанню міста  з 
тисячолітньою історією. 

 
3. Мета та основні завдання Програми 

 
Метою Програми є здійснення заходів Проекту, спрямованого на 

розвиток туристичної сфери шляхом реставрації пам’ятки архітектури 
національного значення XVIII сторіччя Будівель амбару та винного 
льоху/"Совине гніздо", "Богольвар"/ по вул. Ф.Ракоці,2 . 

 
 



Основне завдання Програми:   
- забезпечення фінансової участі міської ради у реалізації грантового 

проекту. 
 
 

4. Стан сфери охорони культурної спадщини у контексті 
розвитку туристичної галузі м. Ужгорода 

 
Ужгород відноситься до категорії міст зі значною архітектурною 

спадщиною. Тут збереглися ансамблі, окремі унікальні будинки - пам'ятки 
архітектури державного та місцевого значення. Унікальними пам’ятками 
архітектури є: Горянська ротонда (храм Св. Анни ХІ ст.) –  одна із 
найвидатніших пам'яток України європейського значення, Ужгородський замок  
ХІІ-ХVІІІ ст. - пам’ятка військового мистецтва і архітектури,  
Хрестовоздвиженський собор (1644 р., оформлений у стилі пізнього бароко), 
Цегольнянська церква (1802 р.), будівля обласної філармонії - колишня 
синагога (1902 р.).   

Історично сформована забудова центральної частини міста - це житлові 
квартали, розчленовані господарськими спорудами на вузькі ділянки. Ця 
забудова відноситься в основному до XIX  століття.   Якісно іншим етапом 
містобудівного розвиту міста є забудова 30-х років ХХ століття.  Це яскравий 
приклад чеського функціоналізму, зразок вдалого використання відкритих 
просторів у плануванні та формуванні  масштабного міського середовища.  
Післявоєнна забудова міста велася за межами історичної частини міста. Нове 
будівництво в радянський період велося,  в основному,  у південній частині 
міста. Ця забудова дещо одноманітна, за характером архітектури та 
відрізняється іншими підходами в плануванні. Великі за розміром площі, 
ширина вулиць та типові житлові будинки контрастують з історично 
сформованим характером міської  забудови.  

  На жаль,  у місті зафіксовано тенденцію зміни історичного 
архітектурного обличчя центральної частини міста,  тому основне завдання 
міської ради - зберегти історичні будівлі-пам’ятки та неповторність історичного 
центру міста.  

 
5. Інформація про умови реалізації спільного грантового 

проекту та фінансове забезпечення Програми 
 

Назва проекту: " Ярослав-Ужгород: спільна ініціатива для покращення 
туристичної привабливості історичних міст-побратимів "  

 Партнери проекту: 
 Головний партнер – Міська рада міста Ярослав, Польща. 
 партнер : Ужгородська міська рада 
Загальний бюджет проекту: 1 856 049,61 євро 
курс НБУ станом  на 11.02. 2013 року  /1євро – 10,68 грн/  
Вартість реалізації проекту для міста Ужгород -  928 024,805 євро. 
З них кошти гранту: 90% - 835 222,32  євро 



 10% -  92 802,48 євро– партнерська частка міста Ужгород в частині 
проведення реставраційних робіт.  

Виготовлення проектно-кошторисної документації заплановано за 
рахунок коштів міського бюджету. 

Термін реалізації проекту: травень 2013 року  –  травень  2015 року. 
Обсяг фінансових ресурсів на реалізацію Програми на 2013 рік складе 600 

тис. грн., на 2014 рік – 400 тис. грн.,  на 2015 рік-  400 тис.грн .  
 

Міський голова        В. Погорелов 



                                                                                                     Додаток 2 
 

 
 

ОБСЯГ 
фінансових ресурсів на реалізацію Програми участі м. Ужгород у реалізації 

грантового проекту " Ярослав-Ужгород: спільна ініціатива для 
покращення туристичної привабливості історичних міст-побратимів " 

 на 2013 рік 
№
 
за
/п 

Заходи Сума, тис. грн. 

1 

Розробка та затвердження проектно-кошторисної 
документації на рестравраційні роботи памятки 
архітектури Будівлі амбару та винного льоху по 
вул.Ф.Ракоці,2   

400,00 

2 Проведення реставраційних робіт 200,00  

 ВСЬОГО: 600,00 

 
Секретар ради                   С. Король 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                Додаток 4 

 
 
 

ОБСЯГ 
фінансових ресурсів на реалізацію Програми участі м. Ужгород у реалізації 

грантового проекту " Ярослав-Ужгород: спільна ініціатива для 
покращення туристичної привабливості історичних міст-побратимів " на  

2015 рік  
 
 

№ 
за  

Заходи Сума, тис.грн 

1 Проведення реставраційних робіт 400,00 
 
 

 
Секретар  ради                                                                                   С.Король 



Додаток 3 
до рішення ___ сесії міської 
ради VI скликання 
від __________№ ____ 

      

 
ОБСЯГ 

фінансових ресурсів на реалізацію Програми участі м. Ужгород у реалізації 
грантового проекту " Ярослав-Ужгород: спільна ініціатива для 

покращення туристичної привабливості історичних міст-побратимів " на  
2014 рік 

 

№ 
за/
п 

Заходи Сума, тис грн. 

1. Проведення реставраційних робіт  400,00 

 
 
Секретар ради                                                                                  С.Король 
 

 
 


