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ПРОТОКОЛ 
громадських слухань 17.06.2015 року на тему відновлення парку Перемоги та доцільність 

побудови на його території Хоспісу 
17  червня  2015 року        м.Ужгород  
Зареєструвалися для участі у громадських слуханнях: 126 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 ЗАПРОПОНУВАВ наступний порядок денний: 
1. Обрати секретаря, лічильну комісію. 
2. Виступи гостей. 
3. Виступи представників міської влади в т.ч. департаменту міського господарства, управління 

архітектури та відділу земельних відносин. 
4. Виступи фахівців. 
5. Виступи Козак Тетяни Юріївни з приводу хоспісу. 
6. Затвердити резолюцію громадських слухань. 

ГОЛОСУВАЛИ : «ЗА» - 45; 
   «ПРОТИ» - 14 
   «Утрималось» - 14 

УХВАЛИЛИ: затвердити наступний порядок денний: 
1. Обрати секретаря, лічильну комісію. 
2. Виступи гостей. 
3. Виступи представників міської влади в т.ч. департаменту міського господарства, управління 

архітектури та відділу земельних відносин. 
4. Виступи фахівців. 
5. Виступи Козак Тетяни Юріївни з приводу Хоспісу. 
6. Затвердити резолюцію громадських слухань. 

 
СЛУХАЛИ: представника суб’єкта ініціативи проведення громадських слухань Пересоляка О.С., 

який запропонував обрати лічильну комісію. 
ЗАПРОПОНУВАЛИ: до складу лічильної комісії Москаленко М.М., Коляденко О.Я., Коцак 

Ярославна Ярославівна, Станкевич-Коваль Котерина Юріівна, Бисагу Ольгу 
Ярославівну. 

ГОЛОСУВАЛИ : «ЗА» - 73; 
   «ПРОТИ» - 0 
   «Утрималось» - 0 

УХВАЛИЛИ: до складу лічильної комісії обрати Москаленко М.М., Коляденко О.Я., Коцак 
Ярославна Ярославівна, Станкевич-Коваль Котерина Юріівна, Бисагу Ольгу Ярославівну. 

 
СЛУХАЛИ: представника суб’єкта ініціативи проведення громадських слухань Пересоляка О.С., 

який наголосив на необхідність обрання секретаря. 
ЗАПРОПОНУВАЛИ: обрати секретарем Терлецького Єдуарда Михайловича. 
ГОЛОСУВАЛИ : «ЗА» - 73; 

   «ПРОТИ» - 0 
   «Утрималось» - 0 

УХВАЛИЛИ: обрати секретарем Терлецького Едуарда Михайловича. 
 
СЛУХАЛИ: представника суб’єкта ініціативи проведення громадських слухань Пересоляка О.С., 

який запропонував регламент виступів тривалістю 5 хв. 
ГОЛОСУВАЛИ : «ЗА» - 73; 

   «ПРОТИ» - 0 
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   «Утрималось» - 0 
 

2. Обговорення та затвердження тексту резолюції громадських слухань 
2.1. 

СЛУХАЛИ: доповідь секретаря міської Ужгородської міської ради Андрієва Б.Є., який пояснив 
про те, що територія парку є власністю громади і тільки громада повинна вирішувати його долю та 
відповідав на поставлені запитання. 
СЛУХАЛИ:  представника департаменту міського господарства Полтавцеву Тетяну Вікторівну з 
приводу оренди ТОВ «Ужгород -Маркет» території парку та створення комісії про перевірку 
використання земельної ділянки  на території парку, яка повинна зробити висновки до 
30.06.2015р. Відповіді на запитання. Зокрема у 2015 році розмір орендної плати у місяць складає 
185 тис. грн., а 2014 році розмір орендної плати складав  5 000,00 грн. на місяць. 
СЛУХАЛИ:  в.о. головного архітектора Івегеша М.М. з приводу наявності рішення. яким 
затверджено статус парку Перемоги, та який відповідав на  запитання Куценко Я.П., Бачинська 
А.В.,  Вінце О.І., Ігнатко П.П., Терлецька І.З. та інші. 
СЛУХАЛИ:  Мошкаринець Н.П. , яка запропонувала виступати в.о. головного архітектора 
Івегеша М.М. та начальнику відділу землекористування Ужгородської міської ради Чепкий О.О. 
СЛУХАЛИ:   в.о. головного архітектора Івегеша М.М., який повідомив, що на місто 11 000 
мешканців повинно 90 га. зелених зон та те, що у коригуванні заплановано 150 га . за рахунок лісу 
у мікрорайоні шахта та повідомив, що прибудинкові території відносяться до зелених зон 
загального користування. 
СЛУХАЛИ:   Терлецьку Ілдику Золтанівну про невідповідність площі зелених зон загального 
користування на лівобережній частині Ужгорода, а саме: повинно бути 40 га., а є тільки 9 га. А 
також про те, що було зібрано більше 1500 підписів з приводу збереження парку перемоги, 
недоцільності побудови хоспілу на території парку та необхідності закріплення статусу парку за 
даною територією. 
СЛУХАЛИ:   начальника відділу землекористування Ужгородської міської ради Чепкий О.О. з 
приводу орендаторів на території Парку Перемоги. 
СЛУХАЛИ:   Козак Тетяну Юріївну з приводу того, що не має рішення, яким визначено 
територію парку, а також те, що на даній території доцільно побудувати хоспіс. 
СЛУХАЛИ:   керівника спілки архітекторів Ужгорода Ганзела В.Й. з приводу необхідності 
дотримання чинного законодавства  
СЛУХАЛИ:   учасників громадських слухань з приводу  європейського досвіду будівництво 
хоспісу, з приводу необхідності обрання іншої земельної ділянки для будівництва хоспісу або 
використання голових будівель, щодо великої вартості утримання парка та з інших питань. 
СЛУХАЛИ:   Чемет О.С з приводу доцільності побудови хоспісу.. 
СЛУХАЛИ:   Пересоляка О.С., який запропонував затвердити резолюцію громадських слухань та 
заслухати відповідні пропозиції. 
СЛУХАЛИ:   пропозиції учасників громадських слухань щодо формулювання резолюції 
громадських слухань, а саме: створити робочу групу з приводу будівництва хоспісу, не приймати 
жодних рішень до затвердження генерального плану,  закріплення статусу зеленої зони загального 
користування за даною територією, вирішення іншого місця для будівництва хоспісу, будівництво 
хоспісу на зеленій зоні. 
СЛУХАЛИ: Пересоляка О.С., який запропонував  наступний пункт резолюції  резолюції: 
1. Рекомендувати Ужгородському міському голові створити робочу групу з приводу хоспісу у 
парку Перемоги  та включити до її складу 10 представників громадськості, а саме: Дуда Мирослав, 
Ковач Юрій, Чемет О.С., Терлецьку Ілдику, Терлецього Едуарда, Куценко Я.П., Коцак Ярослава, 
Федір Гулаткан, Бачинська Анастасія, Маркович Наталія.  
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 70; 
  «ПРОТИ» - 0 
  «Утрималось» - 1 
УХВАЛИЛИ:  запропонував  наступний пункт резолюції: Рекомендувати Ужгородському 

міському голові створити робочу групу з приводу хоспісу у парку Перемоги  та 
включити до її складу 10 представників громадськості, а саме: Дуда Мирослав, 
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Ковач Юрій, Чемет О.С., Терлецьку Ілдику, Терлецього Едуарда, Куценко Я.П., 
Коцак Ярослава, Федір Гулаткан, Бачинська Анастасія, Маркович Наталія.  

СЛУХАЛИ: Пересоляка О.С., який запропонував  наступний пункт резолюції  текст 
резолюції: 

2.  Рекомендувати Ужгородській міській раді не приймати рішень у сфері містобудування до 
затвердження  історико-архітектурного опорного плану. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 39; 
  «ПРОТИ» - 32 
  «Утрималось» - 0 
УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати Ужгородській міській раді не приймати рішень у сфері 
містобудування до затвердження  історико-архітектурного опорного плану. 
 
Головуючий оголошує слухання закритими. 
Протокол складено і підписано 17 червня 2015 року на 3 аркушах у трьох примірниках. 
 
 
 
Головуючий  __________________ Пересоляк О.С. 
 
 
Секретар  __________________ Терлецький Е.М. 


