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Шановний пане Віталію! 

 

У відповідь на Вашу електронну петицію «Врятувати Ужгородську 

дитячу залізницю від знищення», оприлюднену на сайті Ужгородської міської 

ради  07.09.2020 року  повідомляємо, що відповідно до статті 231 Закону 

України «Про звернення громадян», у разі визнання за доцільне викладені в 

електронній петиції пропозиції можуть реалізовуватися органом, якому вона 

адресована, шляхом прийняття з питань, віднесених до його компетенції, 

відповідного рішення.  

У петиції піднімається питання «порятунку Ужгородської дитячої 

залізниці, а саме:  переконати Укрзалізницю продовжити її фінансування і 

відмовитись від сумнівної оптимізації, а у разі відмови  – вимагати передачі 

дитячої залізниці у комунальну власність міста». 

Як відомо, Ужгородська міська рада рішеннями від 16.07.2009 року 

№1183 та від 29.03.2013 року №851 вже висловлювала згоду на прийняття у 

комунальну власність територіальної громади міста дитячої залізниці.  Однак, 

через ряд обставин, зокрема, реорганізацію Укрзалізниці, питання передачі 

дитячої залізниці у комунальну власність залишилося не вирішеним. 

Проте, ситуація, що наразі склалася навколо Ужгородської дитячої 

залізниці, потребує прийняття спільних рішень та вчинення дій, у тому числі, і 

зі сторони Укрзалізниці. Зі своєї сторони, наголошуємо на незмінному рішенні 

прийняти дитячу вузькоколійку у комунальну власність територіальної громади 

міста для подальшого використання за цільовим призначенням та залучити 

інвестиції в її функціонування і розвиток.  

Питання щодо закриття Укрзалізницею Ужгородської дитячої залізниці 

піднімалося на сесії Ужгородської міської ради 10 вересня 2020 року. За його 
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розглядом, департаменту міського господарства було доручено звернутися до 

керівництва Укрзалізниці з клопотанням щодо поновлення документів про 

передачу основних засобів Ужгородської дитячої залізниці у комунальну 

власність міста та звернутися до Міністерства інфраструктури, як 

уповноваженого органу управління Ужгородською дитячою залізницею, з 

проханням якомога швидше розглянути питання передачі дитячої залізниці у 

власність міста. Відтак, відповідні листи скеровано до керівників даних 

установ. 

З огляду на зазначене, відповідна інформація про результати розгляду 

клопотань до Укрзалізниці та Міністерства інфраструктури України буде 

опублікована на сайті Ужгородської міської ради.  
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Тетяна Полтавцева 614190 

Ярина Свереняк 615122 

 

 
 


