
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
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25.06.2014       Ужгород               № 213 
 
Про відповідальність за утримання  
та технічний стан системи водовідведення,  
міських вулиць та доріг, елементів  
безпеки дорожнього руху  
 

З метою підвищення ефективності функціонування мереж і споруд 
водовідведення, безпеки їх експлуатації, для запобігання нещасним випадкам та 
аварійним ситуаціям пов’язаним із міською системою водопостачання та 
водовідведення, враховуючи із станом міських вулиць та доріг, керуючись п. 4.2 
рішення VIII сесії міської ради VI скликання від 14.10.2011 року № 279 «Про 
Порядок списання, обміну, передачі, застави основних засобів, що перебувають у 
комунальній власності міста», вимогами ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація зовнішні 
мережі та споруди. Основні положення проектування», відповідно до Правил 
користування системами централізованого комунального водопостачання та 
водовідведення в населених пунктах України, затверджених  наказом Міністерства 
з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 
190, Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації 
населених пунктів України, затверджених наказом державного комітету України 
по житлово–комунальному господарству від 05 липня 1995 № 30, п.5 ст. 30 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконком міської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Визначити, що міська каналізація – це загальносплавна система 
каналізації (водовідведення), що складається з комплексу мереж, інженерних 
споруд та обладнань, і призначена для спільного відведення та очищення перед 
випуском у водойми усіх видів стічних вод (господарсько-побутових, виробничих, 
поверхневих, дощових (снігових) та поливо-вийних) з території м. Ужгорода та 
територій підприємств. 

2. Відповідальність за належним утриманням, цілісністю елементів системи 
водопостачання та водовідведення (в т.ч. кришок оглядових колодязів в межах 
проїзних та пішохідних частин, зелених зон), обстеження, підготовку та 
затвердження графіку виконання робіт із підняття обойм та кришок оглядових 



колодязів на рівень профілю дорожнього покриття покласти на КП «Водоканал м. 
Ужгород» (Омельяненко Ю.В.). 

3. Відповідальність за стан вулиць та доріг, елементів безпеки дорожнього 
руху, утримання решіток зливової каналізації, які розміщені на узбіччях міських 
шляхів та контроль за їх цілісністю покласти на КП «КШЕП» (Довбак І.М.).  

4. Департаменту міського господарства: 
– передати у господарське відання КП «КШЕП» Ужгородської міської ради 

(Довбак І.М.) міські вулиці та дороги, дорожні знаки та зливоприймачі у межах 
узбіч; 

– передати у господарське відання КП «Водоканал м. Ужгород» 
(Омельяненко Ю.В.) елементи системи водопостачання та водовідведення 
(кришок оглядових колодязів); 

– продовжити роботу з виготовлення паспортів вулиць міста; 
– передбачати у цільовій програмі на відповідний рік кошти на ремонт 

міських вулиць та доріг, ремонт (заміну) решіток зливоприймачів та 
паспортизацію міських вулиць та доріг. 

5. Визначити, що Правила приймання стічних вод підприємств і організацій 
у комунальну систему каналізації м. Ужгорода, затверджені рішенням виконкому 
від 20 квітня 2011 року №132 діють в частині, що не суперечать цьому рішенню. 

6.  Рішення підлягає затвердженню на сесії міської ради. 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Семаля В.Ю. 
 
 
В.о. міського голови,  
секретар ради           В. Щадей 


