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За результатами розгляду Вашого запиту від 02.02.2021 року про надання 

публічної інформації повідомляємо наступне. 

1. Для ознайомлення з зазначеними в даному запиті матеріалами Ви 

можете звернутись в департамент міського господарства Ужгородської міської 

ради, кабінет 233, понеділок-четвер з 08.00 до 17.00 год. за к.ч. (обідня перерва 

з 12.00 до 12.30 год) та п’ятниця з 08.00 по 14.00 год. з можливістю здійснити їх 

фотофіксацію власними технічними засобами. 

Крім того, у разі необхідності, Вам можуть бути надані копії та/або скан-

копії відповідної землевпорядної документації в порядку частини 2 статті 21 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» а також рішення 

виконкому 12.09.2018 року № 266 «Про затвердження розміру фактичних 

витрат та Порядок відшкодування витрат на копіювання, сканування (цифрове 

копіювання) або друк документів, що надаються за запитом на інформацію». 

2. Вартість розробки проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок зі зміною цільового призначення, а саме: земельної ділянки площею 

6,0000 га для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного 

призначення по вул. Марії Заньковецької, земельної ділянки площею 0,9326 га 

для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення по вул. 

Марії Заньковецької, земельної ділянки площею 1,2851 га для будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення по вул. Марії 

Заньковецької, 5, визначена за результатами проведеного аукціону в системі 

Prozorro та складає 42 000 грн. (сорок дві тисячі грн.). 

Одночасно повідомляємо, що зазначені вище проєкти землеустрою 

затверджені рішенням II сесії Ужгородської міської ради VIII скликання (1-е 
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пленарне засідання) 02 лютого 2021 року № 92 «Про затвердження та відмову у 

затвердженні проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок». 

 

 

Заступник міського голови                                                             Іван ШИМОН 

 

 
Олександр Чепкий 615160 
Олена Яцків 614190 
Тетяна Полтавцева 614190 
Світлана Клещева 615311 
Ярина Свереняк 615122 
 
 


