
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про нагородження учасників відкритого архітектурного  

конкурсу на розробку кращої концептуальної архітектурної  

пропозиції території міста Мукачева 
 

 

 Розглянувши клопотання начальника управління міського господарства 

Мукачівської міської ради Андрія Блінова від 17.06.2022 року за №1529/01-

05/18-22, за високий професіоналізм, творчу майстерність, активну громадську 

участь у розбудові міста Мукачева та з нагоди проведення відкритого 

архітектурного  конкурсу на розробку кращої концептуальної архітектурної 

пропозиції території міста Мукачева, керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42, ч. 8 ст. 59 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:  
 

 1. Оголосити Подяку Мукачівської міської ради:  

 МАРГІТИЧУ Івану – учаснику відкритого архітектурного конкурсу на 

розробку кращої концептуальної архітектурної пропозиції території (на розі 

вулиць Роглєва Миколи та Миру, на землях комунальної власності Мукачівської 

міської територіальної громади); 

 КАЦАЛАП Катерині – учасниці відкритого архітектурного конкурсу на 

розробку кращої концептуальної архітектурної пропозиції території (на розі 

вулиць Роглєва Миколи та Миру, на землях комунальної власності Мукачівської 

міської територіальної громади); 

 ЧЕРЕДНИК Катерині – учасниці відкритого архітектурного конкурсу на 

розробку кращої концептуальної архітектурної пропозиції території (на розі 

вулиць Роглєва Миколи та Миру, на землях комунальної власності Мукачівської 

міської територіальної громади); 

 БІЛОДІД Людмилі – учасниці відкритого архітектурного конкурсу на 

розробку кращої концептуальної архітектурної пропозиції території (на розі 

вулиць Роглєва Миколи та Миру, на землях комунальної власності Мукачівської 

міської територіальної громади); 

 ДЄЖКІНУ Сергію – учаснику відкритого архітектурного конкурсу на 

розробку кращої концептуальної архітектурної пропозиції території (на розі 

вулиць Роглєва Миколи та Миру, на землях комунальної власності Мукачівської 

міської територіальної громади); 

 СИЧУГОВУ Володимиру – учаснику відкритого архітектурного конкурсу 

на розробку кращої концептуальної архітектурної пропозиції території (на розі 
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вулиць Роглєва Миколи та Миру, на землях комунальної власності Мукачівської 

міської територіальної громади); 

 СИЧУГОВІЙ Катерині – учасниці відкритого архітектурного конкурсу на 

розробку кращої концептуальної архітектурної пропозиції території (на розі 

вулиць Роглєва Миколи та Миру, на землях комунальної власності Мукачівської 

міської територіальної громади). 

 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради Олександра 

Лендєла. 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Андрій БАЛОГА               
                                                  
                                             
                                                                                                              

 

 

 


