
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15.10.2014       Ужгород               № 400 
 
Про надання дозволів  
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. Надати планові дозволи на проведення земляних робіт:  
- строком 30 діб, ТОВ «Турист ЛТД» в особі директора Казаку В.І. -  

влаштування електропостачання будинку № 89А  по вул. Заньковецької. 
Земляні роботи проводитимуться по вул. Заньковецької – вул. Тлехаса 
(асфальтове і ґрунтове покриття та зелена зона). Відповідальність за 
відновлення покласти на філію «Ужгородська ДЕД» державного підприємства 
«Закарпатський облавтодор» (Семенюк М.І.) та ТОВ «Турист ЛТД» (Казаку 
В.І.). 

- строком 20 діб, приватному підприємцю Дем‘яну І.І. -  влаштування 
електропостачання будинку № 15 Г  по вул. Баб‘яка (замовник гр. Голубка В.І.). 
Земляні роботи проводитимуться по вул. Баб‘яка (щебеневе покриття дороги, 
відновлення провести в бетоні) та на території КП «Парк Боздошський» 
(грунтове покриття пішохідної доріжки та зелена зона). Відповідальність за 
відновлення покласти на приватного підприємця Дем‘яна І.І.; 

- строком 20 діб, ТОВ «Будівельна компанія «Оллтех» в особі директора 
Горленко В.В. -  винесення каналізаційної мережі будинку № 15 Г  по вул. 
Баб‘яка (замовник гр. Голубка В.І.). Земляні роботи проводитимуться по вул. 
Баб‘яка (щебеневе покриття дороги). Відповідальність за відновлення покласти 
на ТОВ «Будівельна компанія «Оллтех» (Горленко В.В.); 

- строком 10 діб, ПАТ «Закарпаттяобленерго» в особі директора з 
капітального будівництва Кушніра В.В -  влаштування електропостачання 
будинку № 42 по вул. Гагаріна (замовник гр. Грицан В.М.). Земляні роботи 
проводитимуться від перехрестя по вул. Коритнянській до будинку №42 по вул. 
Гагаріна в зеленій зоні. Відповідальність за відновлення покласти на ПАТ 
«Закарпаттяобленерго» (Білака О.О.); 



- тривалістю 20 діб, ЖБК «Зірка» в особі голови Терлецької І.З. – 
влаштування  закладних дитячого майданчика в зеленій зоні. Відповідальність 
за відновлення покласти ЖБК «Зірка» (Терлецька І.З.). 

- тривалістю 30 діб по вул. Добролюбова, 4А, Управлінню капітального 
будівництва Ужгородської міської ради в особі начальника Юрко А.А. для 
проведення інженерних мереж від міні-котельні до дошкільного навчального 
закладу №28 (зелена зона). Відповідальність за відновлення покласти на 
управління капітального будівництва Ужгородської міської ради (Юрко А.А.). 

2. Виконавцям земляних робіт забезпечити безпеку руху транспорту та 
пішоходів під час їх проведення. 
 3. 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. 
          4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Семаля В.Ю. 
 
Головуючий на засіданні виконкому,  
керуючий справами виконкому                                           О. Волосянський 

 
 
 

 


