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Про додаткові земляні роботи та  
продовження дозволу на проведення  
земляних робіт 

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

пунктів України", рішенням IV сесії V скликання від 26.12.06р. № 136 "Про 
затвердження Правил благоустрою міста Ужгород", рішенням XIII сесії VI 
скликання від 20.07.12 р. № 575 "Про порядок видачі дозволів на проведення 
земляних робіт на території м. Ужгорода", виконком міської ради 
ВИРІШИВ: 

1. З метою недопущення повторного порушення об‘єктів благоустрою в 
центрі міста, під час проведення земляних робіт згідно з плановим дозволом 
№144 від 07.05.2014 року ПАТ «Закарпаттяобленерго» провести додаткові 
земляні роботи без продовження терміну їх виконання,  а саме: установку 
закладних ліній від сходів між пл. Театральною та наб. Незалежності до ТП-
10 через пл.Театральну.  

Після завершення земляних робіт у строк до 28.07.2014 року 
приватному підприємцю Генсецькому М.П. провести відновлення покриття з 
ФЕМ-плитки на пл. Театральній. 

2. У зв‘язку з великим обсягом будівельно-монтажних робіт та зміною 
маршруту земляних робіт,  продовжити до 26.07.2014 року плановий дозвіл 
№146 від 07.05.2014 року на проведення земляних робіт, виданий ПАТ 
«Закарпаттяобленерго» в особі директора відділу капітального будівництва 
Кушніра В.В. для технічного переоснащення кабельної лінії 
електропостачання КЛ-10 кВ між ТП-35 та ТП-206 по наб. Незалежності – 
пл. Ш. Петефі - пл. Театральній.  

У строк до 01.08.2014 року ПАТ «Закарпаттяобленерго» (Кушнір В.В.), 
КП «КШЕП» (Довбак І.М.) та приватному підприємцю Генсецькому М.П., 
провести відновлення грунтового, асфальтового покриття,  покриття з 
бруківки та ФЕМ-плитки.  



Відповідальність за відновлення покласти на КП «КШЕП» (Довбак 
І.М.) та приватного підприємця Генсецького М.П. 

3. Під час проведення земляних робіт виконавцям забезпечити безпеку 
руху транспорту та пішоходів. 

 
 4. 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. 
          5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Семаля В.Ю. 
 
В.о. міського голови,  
секретар ради                                                                                       В. Щадей 
 


