
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
21.10.2014            Ужгород       № 385 
 
 
  
 
 
Про надання аварійного дозволу  
на проведення  земляних робіт 

 
Керуючись ст. 26-1 Закону України "Про благоустрій населених пунктів 

України", рішенням ХІІІ сесії міської ради VІ скликання від 20.07.2012 року № 
575 «Про порядок видачі дозволів на проведення земляних робіт на території м. 
Ужгорода», враховуючи клопотання юридичних осіб: 

1. Надати аварійний дозвіл на проведення земляних робіт КП «Водоканал м. 
Ужгорода» з 21.10.2014 року до 23.10.2014 року по вул. Сурікова 15-17 до 
будинку №50 по вул. Джамбула (три бетонні пішохідні доріжки, всього 12 кв.м, 
ґрунтове покриття та зелена зона) – заміна аварійного водопровідного вводу 
d=100 мм багатоквартирного житлового будинку. Відповідальність за відновлення 
покласти на КП «Водоканал м. Ужгорода» (Омельяненко Ю.В.).  

2. Відділу муніципальної поліції та правопорядку здійснити контроль за 
відновленням після проведення вищезазначених робіт. Проведення земляних 
робіт розпочинати за обов‘язкової присутності працівників відділу муніципальної 
поліції та правопорядку і департаменту міського господарства. 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.  
 
В.о. міського голови,  
перший заступник міського голови                                                     В. Семаль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
         В.о. директора ДМГ 
         Костенчуку О.А. 

 
Доповідна записка 

 
Під час виходу на місце за адресою м. Ужгород, вул. Джамбула, 50 спільно з 

керівником виробничо-технічного відділу КП «Водоканал м. Ужгорода» 
Гутовською Н.І. встановлено, що  по вул. Джамбула наявне асфальтове покриття, 
асфальтування проведено в 2014 році. З метою недопущення зайвих витрат КП 
«КШЕП» доцільно провести водопровідний ввід з колодязя мережі d=150 мм 
поряд з будинком №15 по вул. Сурікова через зелену зону перед будинками №15 
та №17 по вул. Сурікова, три пішохідні доріжки та внутрішньо-квартальну 
територію перед будинком з грунтовим покриттям. Всього обсяг земляних робіт 
складе до 100 м/п, в т.ч. 78 м/п зеленої зони, 10 м/п грунтового та 12 м/п (12 кв.м) 
бетонного покриття пішохідних доріжок. 

Вважаю за доцільне надати дозвіл на проведення аварійних земляних робіт 
саме за таким маршрутом, прокладати водопровідний ввід з водопровідної мережі 
d=200 мм, колодязь якої розташовано між будинками №50 та 57 по вул. Джамбула 
недоцільно, оскільки загальний обсяг земляних робіт складе 70 м/п в т.ч. 10 м/п 
асфальт, проїжджа частина та 60 м/п покриття в зеленій зоні та грунтового 
покриття. 
 
гол. спеціаліст відділу ЕЖФ та ІМ                                                 Кіндрат В.Я. 
 
20.10.2014 р. 


