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ПРОТОКОЛ 
Громадських слухань 10.06.2015 року з розвитку велосипедної інфраструктури та велоспорту 

міста Ужгорода 
10  червня  2015 року        м.Ужгород  
Зареєструвалися для участі у громадських слуханнях: 28 осіб (згідно списку учасників 
громадських слухань) 

1.  
Організаційні питання: 

Уповноважений ініціативною групою – Пересоляк О.С. розпочинає установчі збори. 
СЛУХАЛИ: представника суб’єкта ініціативи проведення громадських слухань Пересоляка О.С., 

який розпочав громадські слухання з пропозиції обрати головуючого, секретаря. 
ЗАПРОПОНУВАЛИ: Пересоляка О.С. на головуючого громадських слухань та Терлецького Е.М. 

на секретаря. 
ГОЛОСУВАЛИ : «ЗА» - 28; 

   «ПРОТИ» - 0 
   «Утрималось» - 10 

УХВАЛИЛИ:  обрати Пересоляка О.С. на головуючого громадських слухань та Терлецького Е.М. 
на секретаря. 
СЛУХАЛИ: Пересоляка О.С. про необхідність обрання голови лічильної комісії. 
ЗАПРОПОНУВАЛИ: Бакі Ф.О. на голову лічильної комісії. 
ГОЛОСУВАЛИ : «ЗА» - 27; 

   «ПРОТИ» - 0 
   «Утрималось» - 1 

УХВАЛИЛИ:   обрати Бакі Ф.О. на голову лічильної комісії. 
СЛУХАЛИ: представника суб’єкта ініціативи проведення громадських слухань Пересоляка О.С., 

який ЗАПРОПОНУВАВ наступний порядок денний: 
1. Обрати головуючого, секретаря, лічильну комісію. 
2. Заслухати доповідь заступника міського голови Шафаря Я.В. 
3. Заслухати  доповідь начальника ДМГУ Костенчука О.А. 
4. Заслухати  доповідь в.о. гловного архітектора Івегеша М.М. 
5. Затвердити резолюцію громадських слухань. 
Інших пропозицій не поступило. 

ГОЛОСУВАЛИ : «ЗА» - 28; 
   «ПРОТИ» - 0 
   «Утрималось» - 0 

УХВАЛИЛИ: затвердити наступний порядок денний: 
1. Обрати головуючого, секретаря, лічильну комісію. 
2. Заслухати доповідь заступника міського голови Шафаря Я.В. 
3. Заслухати  доповідь начальника ДМГУ Костенчука О.А. 
4. Заслухати  доповідь в.о. гловного архітектора Івегеша М.М. 
5. Затвердити резолюцію громадських слухань. 

2.  
Обговорення та затвердження тексту резолюції громадських слухань 

2.1.  
СЛУХАЛИ: Шафаря Я.В., який наголосив проблематику у розбудові велоінфраструктури міста 

Ужгорода, а саме: недосконалість схеми велоінфраструктури міста Ужгорода, 
невиконання рішення Ужгородської міської ради від 19 грудня 2014 року № 
_1577_, яким затверджено  програму Програму благоустрою м. Ужгорода на 2015-
2017 роки в частині облаштування велодоріжок із нанесенням відповідної розмітки. 
Повідомив, що 12.06.2015 року о 14.00 в Закарпатському окружному 
адміністративному суді буде розглядати позов прокуратури м.Ужгороді про 
скасування рішення Ужгородської міської ради 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42991169. 
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СЛУХАЛИ: Пересоляк О.С., який  наголосив на необхідність заміни асфальтобетонного покриття 

на бруківку. 
СЛУХАЛИ: Баран І.В., який наголосив на необхідності взяти до уваги запропонований Робертом 

Левицьким проект розвитку велоінфраструктури вулиць Другетів та Доманинської.  
СЛУХАЛИ: Костенчука О.А., який доповів про стан справ щодо реалізації програми благоустрою 

м. Ужгорода на 2015-2017 роки в частині облаштування велодоріжок із нанесенням 
відповідної розмітки. 

СЛУХАЛИ:  в.о. гловного архітектора Івегеша М.М. з приводу необхідності дотримання 
архітектурних норм та передбачення велодоріжок у містобудівній документації 

СЛУХАЛИ: Бакі Ф.О., який наголосив на бездіяльність робочої групи з розвитку 
велоінфраструктури у м. Ужгорода. 

СЛУХАЛИ: Терлецька І. З., Мацко С.Е., Феськов В., Волошина В., Пастухова М., Шафаря Я.В. та 
інших з приводу організаційних питань громадських слухань та пропозицій до 
резолюції громадських слухань. 

СЛУХАЛИ: Пересоляк О.С., який  запропонував визначити громадські слухання повноважними. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 10; 
  «ПРОТИ» - 1 
  «Утрималось» - 1 
УХВАЛИЛИ: визначити громадські слухання повноважними. 

Затвердження тексту резолюції громадських слухань 
2.2. 

СЛУХАЛИ: Пересоляка О.С., який доповів про остаточний текст резолюції. 
1) рекомендувати Ужгородській міській раді розробити проект облаштування 

велодоріжок із нанесенням розмітки відповідно до рішення міської ради від 19 
грудня 2014 року № 1577 та згідно схеми велоінфраструктури міста Ужгорода, яка 
розроблена робочою групою для розробки проекту велоінраструктури у 
м.Ужгороді. 

2) взяти до відома проект розвитку велоінфраструктури вулиць Другетів та 
Доманинської, який запропонований Р.Левицьким.  

3) рекомендувати Ужгородському міському голові доповнити склад робочої групи для 
розробки проекту велоінраструктури у м.Ужгороді наступними особами: Лукянчук 
М.В, Цьома Р.І., Бакі Ф.О., Гулатканом Ф.А., Беня А.М. 

4) рекомендувати робочій групі, створеній для розробки проекту велоінраструктури у 
м.Ужгороді розглянути можливість облаштування велоінфраструктури по вул. 
Дівоча, Гагаріна, Заньковецької. 

5) рекомендувати Департаменту міського господарства розглянути можливість 
облаштування велоінфраструктури від вул.Чорнова  до вул. Легоцького в першу 
чергу. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 11; 
  «ПРОТИ» - 0 
  «Утрималось» - 1 
УХВАЛИЛИ: затвердити наступний текст резолюції громадських слухань: 

1. рекомендувати Ужгородській міській раді розробити проект облаштування 
велодоріжок із нанесенням розмітки відповідно до рішення міської ради від 19 
грудня 2014 року № 1577 та згідно схеми велофінфраструктури міста Ужгорода, яка 
розроблена робочою групою для розробки проекту велоінраструктури у 
м.Ужгороді. 

2. взяти до відома проект розвитку велофінфраструктури вулиць Другетів та 
Доманинської, який запропонований Р.Левицьким.  

3. рекомендувати Ужгородському міському голові доповнити склад робочої групи для 
розробки проекту велоінфраструктури у м.Ужгороді наступними особами: 
Лук’янчук М.В., Цьома Р.І., Бакі Ф.О., Гулаткан Ф.А., Беля А.М. 
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4. рекомендувати робочій групі, створеній для розробки проекту велоінраструктури у 
м.Ужгороді, розглянути можливість облаштування велоінфраструктури по вул. 
Дівоча, Гагаріна, Заньковецької. 

5. рекомендувати Департаменту міського господарства розглянути можливість 
облаштування велоінфраструктури від вул.Чорновола  до вул. Легоцького в першу 
чергу. 

Головуючий оголошує слухання закритими. 
Протокол складено і підписано 10 червня 2015 року на 3 аркушах у трьох примірниках. 
 
 
Головуючий  __________________ Пересоляк О.С. 
 
 
Секретар  __________________ Терлецький Е.М. 


