
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
11.06.2014                           Ужгород                                  № 208 
 
Про надання аварійних дозволів  
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 аварійні дозволи на проведення земляних робіт:  
- з 11.06.2014 року до 13.06.2014 року, КП «Водоканал м. Ужгород», перехрестя 

вул. Другетів – вул. Шумна - ліквідація витоку води на водопровідній мережі d=175 
мм, загальна площа 5 квадратних метрів (асфальт, проїжджа частина). 

Відповідальність за відновлення покласти на КП «Водоканал м. Ужгорода» 
(Омельяненко Ю.В.) та КП «КШЕП» (Довбак І.М.). 

- з 12.06.2014 року до 14.06.2014 року, КП «Водоканал м. Ужгород», перехрестя 
вул. Заньковецької – вул. Йокаї - ліквідація витоку води на водопровідній мережі 
d=50 мм, загальна площа 3 квадратних метрів (асфальт, тротуар) та заміна аварійної 
ділянки на цій водопровідній мережі по вул. Йокаї. 

Відповідальність за відновлення покласти на КП «Водоканал м. Ужгорода» 
(Омельяненко Ю.В.) та КП «КШЕП» (Довбак І.М.). 

- з 11.06.2014 до 13.06.2014 року Ужгородcькому МРЕМ, по вул. Пестеля - 
аварійно-відновлювальні роботи по заміні пошкодженої кабельної лінії 
електропостачання КЛ-0,4 кВ повітряною лінією ПЛ-0,4кВ на трьох залізобетонних 
опорах, загальною площею 3 квадратних метри (в 3 місцях в зеленій зоні: між 
під‘їздом №1 (прохід) та №2 будинку № 50 по пр. Свободи; на розі між будинками 
№50 та №54 по пр. Свободи; позаду будинку №54 по пр. Свободи). 

Відповідальність за відновлення покласти на Ужгородський МРЕМ (Тур 
Ю.Ю.). 
 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 покласти на першого заступника 
міського голови Семаля В.Ю.  
 
В.о. міського голови, 
секретар ради                                                                                   В. Щадей 


