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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про демонтаж  

 

 

Керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів», 

статтями 30, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішенням IV сесії міської ради V скликання від 26.12.06 № 136 «Про 

затвердження Правил благоустрою міста Ужгород», рішенням виконкому 

11.07.2018 № 194 «Про тимчасовий Порядок демонтажу самовільно 

встановлених тимчасових споруд, об’єктів незавершеного будівництва та малих 

архітектурних форм на території міста Ужгород», розглянувши звернення гр.  

Гряділь Т.І. 23.12.2019 року № Г-3351, беручи до уваги листи Головного 

управління Держгеокадастру у Закарпатській області 19.12.2018 року № 169/0-

809/6-18 та 11.01.2020 року № 18-7-0.163-17/90-20, акт розміщення тимчасової 

споруди (малої архітектурної форми) з порушенням чинного законодавства 

18.02.2020 року, а також відсутність відповіді від Ужгородського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Закарпатській області щодо стану 

розгляду кримінального провадження про самовільне зайняття земельної 

ділянки виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Зобов’язати гр. Корольчук Тетяну – Анастасію Ігорівну протягом  10 

календарних днів з моменту оприлюднення цього рішення здійснити демонтаж 

самовільно встановленої металевої огорожі, що знаходиться на землях 

територіальної громади міста Ужгород по вул. Золтана Шолтеса орієнтовною 

площею 0,0185 га (поруч із земельною ділянкою, розташованою по вул. 

Нандора Плотені, 4 з кадастровим номером 2110100000:43:001:0133), по межі, 

визначеній актом перевірки управління з контролю за використанням та 

охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській 

області з питань дотримання  вимог земельного законодавства. 

2. У разі невиконання вимог, викладених у пункті 1 цього рішення, та 

після одержання додаткових відомостей від Ужгородського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Закарпатській області про стан 



розгляду кримінального провадження щодо самовільного зайняття зазначеної 

земельної ділянки, департаменту міського господарства (О. Яцків) спільно з 

управлінням муніципальної варти (Ю. Станко) провести демонтаж самовільно 

встановленої металевої огорожі силами комунальних служб міста відповідно до 

чинного законодавства. 

3. Повідомити Ужгородський відділ поліції ГУНП в Закарпатській області 

про час та дату демонтажу для забезпечення громадського порядку. 

 4. Контроль за виконання рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 


