
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLVІІІ сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
04 червня 2020 року                   Ужгород                                            № 2009 

 

 

Про звернення депутатів  

Ужгородської міської ради                      

 

 

 Керуючись частиною 1 статті 59 та статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Схвалити текст звернення депутатів Ужгородської міської ради VII 

скликання до Кабінету Міністрів України, Управління Служби безпеки 

України в Закарпатській області, Головного управління Національної 

поліції в Закарпатській області, Міністерства енергетики та захисту 

довкілля України, Державної служби геології та надр України, Державної 

службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 

Прокуратури Закарпатської області, Ужгородської місцевої прокуратури, 

Закарпатської обласної державної адміністрації, Ужгородської районної 

державної адміністрації щодо збереження Ужлаторицького родовища 

питних підземних вод та з метою відвернення загрози життю і здоров’ю 

жителів територіальної громади Ужгорода (додається). 

 

2. Рішення оприлюднити на офіційному сайті Ужгородської міської ради. 

 

 

 

Міський голова                                                                         Богдан АНДРІЇВ 

 

  

 

 

 



 

 Прем’єр міністру України 

 Денису ШМИГАЛЮ 

 вул.Михайла  Грушевського,12/2, 

 м. Київ, 01008 

 

Начальнику управління Служби 

безпеки України в Закарпатській 

області 

Іван РУДНИЦЬКОМУ 

вул. Олександра Довженка, 3, м. 

Ужгород, 88000 

 

Начальнику Головного 

управління Національної поліції  

в Закарпатській області   

Олександру ШЛЯХОВСЬКОМУ 

вул.Ференца Ракоці, 13,  

м. Ужгород, 88000 

 

Т.в.о. міністра енергетики та 

захисту довкілля України  

Ользі БУСЛАВЕЦЬ  

вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, 

 м.Київ, 03035 

 

Голові Державної служби геології 

та надр України  

Роману ОПІМАХУ 

вул.Антона Цедіка, 16,  

м. Київ, 03057 

 

Голові Державної служби з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів  

Ользі ШЕВЧЕНКО  

вул. Бориса Грінченка, 1,  

м. Київ, 01001 

 

Прокурору Закарпатської 

області Володимиру 

ГАВРИЛЮКУ 

вул.Коцюбинського, 2 а,  

м. Ужгород, 88000 



 

 

Прокурору Ужгородської 

місцевої прокуратури  

Дмитру КИРИЛЕНКУ 

вул.Уральська, 6,  

м. Ужгород, 88000 

 

Голові Закарпатської обласної 

державної адміністрації 

Олексію ПЕТРОВУ 

пл.Народна, 4, м. 

Ужгород, 88000  

 

Голові Ужгородської районної 

державної адміністрації  

Вячеславу Дворському  

вул.Загорська, 10,  

м. Ужгород, 88000 

 

 

З В Е Р Н Е Н Н Я  

щодо збереження Ужлаторицького родовища питних підземних вод  

 

Ми, депутати Ужгородської міської ради, від імені територіальної громади 

міста Ужгород висловлюємо свою глибоку стурбованість діями Коритнянської 

сільської ради, її виконавчих органів і посадових осіб, які ставлять під загрозу 

знищення Ужлаторицького родовища питних підземних вод. 

Тому в інтересах збереження Ужлаторицького родовища питних підземних 

вод, на якому розміщено водозабір “Минай”, повідомляємо про ситуацію, що 

склалася відносно незаконного вилучення земель II поясу Зони санітарної 

охорони водозабору внаслідок дій Коритнянської сільської ради. 

Користуючись прогалинами у законодавчій базі та незавершеним 

розглядом справи у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного 

суду України щодо скасування рішення Коритнянської сільської ради від 

30.08.2018 року № 502 «Про затвердження генерального плану сільського 

населеного пункту села Коритняни Ужгородського району», власниками 

земельних ділянок проводиться зміна цільового призначення земель - із земель 

сільськогосподарського призначення в землі під індивідуальне житлове 

будівництво, що суперечить Кодексу України про надра та іншим законодавчим 

актам. 

На неодноразові звернення щодо цієї ситуації в інстанції, що можуть 

вплинути на хід подій, відповідей не надходило. 

Подальший розвиток подій, пов’язаних із забудовою площ залягання 

корисних копалин - питних підземних вод, які є основним джерелом 



водопостачання обласного центру, призведе до повного знищення родовища та 

позбавить населення гарантованого державою права на споживання якісної 

питної води чим порушить конституційні права громадян на безпечне для життя 

і здоров'я довкілля. 

Просимо втрутитись та вплинути на ситуацію всім можливим ресурсом для 

захисту державних інтересів та запобіганню незворотному процесу втрати 

родовища, наслідком якого життєдіяльність міста буде паралізованою. 

 

 

З повагою  

Депутати Ужгородської міської ради VII скликання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схвалено 

рішення XLVІІІ сесії Ужгородської міської ради 

VII скликання від 04 червня 2020 року № 2009  


