
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ІІІ сесія    VIІI   скликання 
(позачергове засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
05 березня 2021 року                    Ужгород                                  № 140 

 

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. Підтримати текст звернення депутатів Ужгородської міської ради VIІI 

скликання до Прем’єр-міністра України щодо передачі земельної ділянки з 

державної власності до комунальної з метою облаштування кладовища 

(додається). 

2. Рішення направити до Прем’єр-міністра України. 

3. Рішення оприлюднити на офіційному сайті Ужгородської міської ради. 

 

 

 

Міський голова                                                                      Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прем’єр – міністру України 

       Денису ШМИГАЛЮ 

       вул. Грушевського, 12/2 

       м. Київ, 01008 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Ужгородської міської ради VІІІ скликання щодо передачі 

земельної ділянки з державної власності до комунальної з метою 

облаштування кладовища 

 

Однією із моральних засад суспільства із забезпечення поваги до честі і 

гідності людини є обов’язок шанобливого ставлення до тіла людини, яка 

померла та місця її поховання. Вказана норма гарантується чинним 

законодавством України, але протягом багатьох років найболючішою 

проблемою у сфері поховання в нашій країні залишається катастрофічна 

нестача землі на кладовищах для майбутніх поховань. 

 Пошуком земельної ділянки, придатної для поховань, тривалий час 

займається й Ужгородська міська рада, адже місць на єдиному діючому 

кладовищі практично не залишилось. 

 Після тривалих консультацій з фахівцями, нарад з представниками 

органів місцевого самоврядування була сформована пропозиція щодо земельної 

ділянки, яка максимально наближена до відповідних екологічних вимог, вимог 

санітарного законодавства та ДБН – це земельні ділянки з кадастровим 

номером 2124885400:10:011:0004, площею 13,6246 га та 

2124885400:10:011:0005 площею 12,2786 га на території Ратівецької 

територіальної громади Ужгородського району. Вказані земельні ділянки на 

даний момент мають цільове призначення «для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва» та знаходиться на праві постійного 

користування у ДП «Дослідне господарство Агрофірма «Еліта» Закарпатської 

державної сільськогосподарської дослідної станції Національної Академії 

Аграрних наук України, тобто є державною власністю.  

 Кладовища, відповідно до санітарних вимог та норм ДБН, повинні бути 

розміщені в приміській зоні міських поселень і поблизу місць розташування 

сіл, санітарно – захисна зона від території традиційного поховання і крематорію 

до житлових і громадських будівель, зон відпочинку повинна бути не меншою 

300 м. Окрім вдалого місця розташування, зазначені земельні ділянки, як того й 

вимагає законодавство, дає можливість передбачити необхідні функціональні 

зони кладовища: до 70 % від загальної площі - зону поховань, до 15% площа 

доріг, алей, господарських споруд, як варіант – кладовище змішаного типу з 

розміщенням на його території крематорію, є можливість облаштування 

стоянки автомобільного транспорту, площі захисної зеленої зони. Окрім 

вказаних характеристик зазначеної земельної ділянки варто відзначити зручне 

транспортне сполучення із містом та прилеглими населеними пунктами. 



 Окрім цього, передача цієї земельної ділянки під кладовище допоможе 

Холмківській та Сюртівській територіальним громадам також вирішити 

питання з нестачею місць для поховань. Територія земельної ділянки 

забезпечить місцями для поховань приблизно на 20 найближчих років. 

Спільними зусиллями територіальні громади зможуть не тільки належним 

чином віддати шану тим, хто відійшов у вічний спокій, але й наблизити 

питання організації поховань до європейських стандартів. 

 Враховуючи вищевказане, депутати Ужгородської міської ради 

звертаються з проханням сприяти у передачі даних земельних ділянок з 

державної власності у власність територіальної громади м. Ужгорода для 

облаштування нового та сучасного кладовища. 

 

З повагою 

 

депутати Ужгородської міської ради VІІІ скликання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схвалено 

рішення ІІІ сесії Ужгородської міської ради 

VIІI скликання від05.03.2021 року № 140.  


