
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
18.11.2013                           Ужгород                                  № 431 
 
 
Про надання аварійних дозволів  
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 аварійні дозволи на проведення земляних робіт КП «Водоканал 
м. Ужгород»:  

- з 18.11.2013 року до 20.11.2013 року, вул. Коцюбинського, 17– 
ліквідація залому на каналізаційній мережі d=100 мм, загальною протяжністю 
1,5 м/п (бруківка, тротуар). 

Відповідальність за відновлення бруківки покласти на КП «Водоканал м. 
Ужгород» (Омельяненко Ю.В.). 

- з 19.11.2013 року до 21.11.2013 року, вул. Мукачівська, 77– ліквідація 
засмічення на каналізаційному колекторі d=300 мм, загальною протяжністю 1,5 
м/п (зелена зона). 

Відповідальність за відновлення бруківки покласти на КП «Водоканал м. 
Ужгород» (Омельяненко Ю.В.). 
- з 18.11.2013 року до 20.11.2013 року, по вул. Легоцького, 19 «а», поряд з 
торговим центром «Токіо» – ліквідація витоку на водопровідній мережі d=150 
мм, загальною протяжністю 2 м/п (1 м/п – тротуарна плитка (ФЕМ), 1 м/п 
зелена зона). 

Відповідальність за відновлення покласти на КП «Водоканал м. 
Ужгород» (Омельяненко Ю.В.); 
- з 18.11.2013 року до 20.11.2013 року, перехрестя вул. Погорелова – вул. 
Заньковецької – ліквідація витоку на водопровідній мережі d=100 мм, 
загальною протяжністю 3 м/п (асфальт, проїжджа частина). 

Відповідальність за відновлення покласти на КП «Водоканал м. 
Ужгород» (Омельяненко Ю.В.), відновлення покриття проїжджої частини 
виконати шляхом бетонування. 



 
 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 покласти на заступників 
міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень. 
 
 
В.о. міського голови, 
перший заступник міського голови                                           В. Семаль 


