
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
26.03.2014                           Ужгород                                  № 96 
 
 
  
 
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 з 27.03.2014 до 
29.03.2014 року КП «Водоканал м. Ужгорода» по вул. А. Добрянського,  - 
ліквідація витоку води на водопровідній мережі d=150 мм, загальна площа 2 
квадратних метри (асфальт, проїжджа частина). 

Відповідальність за відновлення покласти на КП «Водоканал м. 
Ужгорода» (Омеляненко Ю.В.) та КП «КШЕП» (Довбак І.М.). 
 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.  
 
Перший заступник міського голови                                               В. Семаль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заступнику директора КП «Водоканал 
м.Ужгород» 
Карташову С.О. 
88000, м. Ужгород, вул. Митна, б.1  

 
Розпорядженням міського голови від 04.11.2013 року №412 видано дозвіл 

КП «Водоканал м. Ужгорода» на проведення аварійних земляних робіт №151 
від 04.11.2013 року у період з 04.11.2013 року до 06.11.2013 року по вул. А. 
Добрянського 4-6, ліквідація витоку на водопровідній мережі d=150 мм.  

26.03.2014 року листом №417 КП «Водоканал м. Ужгорода» знову 
звернувся із запитом щодо надання дозволу на проведення аварійних земляних 
робіт по вул. А. Добрянського, 3 – ліквідація витоку води на водопровідній 
мережі діаметром 890 мм. 

Зобов‘язую вжити дієвих заходів з метою проведення якісних ремонтних 
робіт на водопровідній мережі d=150 мм за вищевказаною адресою, при 
необхідності притягнути до дисциплінарної відповідальності відповідального за 
проведення ремонтних робіт КП «Водоканал м. Ужгорода» з 04.11.2013 року до 
06.11.2013 року та в майбутньому якісно готувати матеріали для отримання 
дозволів на проведення земляних робіт. 

 
Перший заступник міського голови                                                В. Семаль 

 
Костенчук 61 51 85 

 
 
 
 


