
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я                  ПРОЕКТ 
 
 

від                  2016 р. №                                                                 м. Ужгород 
 
Про надання дозволів 
на проведення земляних робіт 
 

Відповідно до статті 26-1 Закону України "Про благоустрій населених 
пунктів України", Правил благоустрою міста Ужгород, затверджених рішенням 
IV сесії міської ради V скликання від 26  грудня 2006 р. № 136, Порядку видачі  
дозволів на проведення земляних робіт на території м. Ужгорода‚ 
затвердженого рішенням XIII сесії міської ради VI скликання від 20 липня 2012 
року № 575, враховуючи клопотання  гр. Стричик О.Г. та ПП 
“Промтехобладнання”‚ виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 
1. Надати дозволи на проведення земляних робіт: 

         1.1. гр. Стричик О.Г. тривалістю 10 діб для влаштування відведення 
господарсько-фекальних стоків  житлового будинку по вул. Виноградівській‚ 7. 
           Відповідальність за відновлення покласти на гр. Стричик О.Г. 
         1.2. ПП “Промтехобладнання” тривалістю 10 діб для прокладення 
електричного кабелю КЛ-10 Кв від підстанції “Ужгород-ІІ” до КТП-356 по вул. 
Климпуша - Баб’яка – Приладобудівників. 
           Відповідальність за відновлення покласти на ПП “Промтехобладнання” 
(Кордонець В.В.)‚ КП КШЕП (Довбак І.М.) та ТОВ “Ужагромікс” (Опаленик 
І.І.). 
         1.3. ПП “Промтехобладнання” тривалістю 10 діб для прокладення 
електричного кабелю для зовнішнього електропостачання адміністративної 
будівлі ПрАТ “Київстар” на пл. Кирила та Мефодія‚ 1. 
            Відповідальність за відновлення покласти на ПП “Промтехобладнання” 
(Кордонець В.В.)‚ КП КШЕП (Довбак І.М.) та ТОВ “Ужагромікс” (Опаленик 
І.І.). 
         1.4. ПП “Промтехобладнання” тривалістю 10 діб для прокладення 
електричного кабелю від КТП-300 до житлового будинку № 9 по вул. 
Котловинній‚ 9. 
             Відповідальність за відновлення покласти на ПП “Промтехобладнання” 
(Кордонець В.В.) та  КП КШЕП (Довбак І.М.). 
         1.5. ПП “Промтехобладнання” тривалістю 5 діб для прокладення кабелю 
для зовнішнього електропостачання багатоквартирного житлового будинку з 
вбудованими приміщеннями комерційного призначення по наб. Незалежності‚ 
9. 
             Відповідальність за відновлення покласти ПП “Промтехобладнання”‚ 
приватного підприємця Мухомедзянова В.В.‚ КП КШЕП (Довбак І.М.) та ТОВ 
“Ужагромікс” (Опаленик І.І.). 



2. Вважати строком початку робіт день, наступний після отримання 
дозволу. 

3. Розпочинати земляні роботи за обов’язкової присутності працівників 
відділу муніципальної поліції та правопорядку і департаменту міського 
господарства. 
 4. Виконавцям земляних робіт забезпечити безпеку руху транспорту та 
пішоходів під час їх проведення. 
 5. Відділу муніципальної поліції та правопорядку здійснити контроль за 
відновленням після проведення зазначених  робіт.  
          6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Габора О.М. 
 
 
 
Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Супровідна записка 
 

Розглянувши звернення юридичної та фізичної  особи, департамент 
міського господарства виносить на розгляд виконкому питання надання 
дозволу на проведення земляних робіт: 
         - гр. Стричик О.Г. тривалістю 10 діб для облаштування відведення 
господарсько-фекальних стоків до житлового будинку по вул. Виноградівській‚ 
7. 
           Відповідальність за відновлення покласти на гр. Стричик О.Г.; 
                      Додатково: грунтова дорога-150м/п. 
         - ПП “Промтехобладнання” тривалістю 10 діб для прокладання 
електричного кабелю КЛ-10 Кв від підстанції “Ужгород-ІІ” до КТП-356 по вул. 
Климпуша - Баб’яка – Приладобудівників. 
           Відповідальність за відновлення покласти на ПП “Промтехобладнання” 
(Кордонець В.В.)‚ КП КШЕП (Довбак І.М.) та ТОВ “Ужагромікс” (Опаленик 
І.І.); 
                         Додатково: проїжджа частина(асфальт) -102 м/п; 
                                             зелена зона – 100 м/п. 
         - ПП “Промтехобладнання” тривалістю 10 діб для прокладання 
електричного кабелю для зовнішнього електропостачання адміністративної 
будівлі ПрАТ “Київстар” на пл. Кирила та Мефодія‚ 1. 
            Відповідальність за відновлення покласти на ПП “Промтехобладнання” 
(Кордонець В.В.)‚ КП КШЕП (Довбак І.М.) та ТОВ “Ужагромікс” (Опаленик 
І.І.); 
                     Додатково: внутрішньоквартальна дорога(асфальт) – 96 м\п; 
                                          зелена зона – 100 м/п; 
                                          грунтова дорога – 150 м/п. 
         - ПП “Промтехобладнання” тривалістю 10 діб для прокладання 
електричного кабелю від КТП-300 до житлового будинку № 9 по вул. 
Котловинній‚ 9. 
             Відповідальність за відновлення покласти на ПП “Промтехобладнання” 
(Кордонець В.В.) та  КП КШЕП (Довбак І.М.); 
                        Додатково: грунтова дорога – 240 м/п. 
         - ПП “Промтехобладнання” тривалістю 5 діб для зовнішнього 
електропостачання багатоквартирного житлового будинку з вбудованими 
приміщеннями комерційного призначення по наб. Незалежності‚ 9. 
              Відповідальність за відновлення покласти ПП “Промтехобладнання”‚ 
приватного підприємця Мухомедзянова В.В.‚ КП КШЕП (Довбак І.М.) та ТОВ 
“Ужагромікс” (Опаленик І.І.). 
           Додатково: зелена зона – 50 м/п; 
                                 проїжджа частина(асфальт) – 10 м/п; 
 проїжджа частина (бруківка) – 2 м\п. 
    
 
В.о. директора департаменту                                                                    О. Пайда 
 


