
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

                XX_  сесія    VI _  скликання  
 (8-е енарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  

 
_________________                      м. Ужгород                                       

 

 
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, Управлінню капітального будівництва Ужгородської 

міської ради в особі начальника Юрко А.А. - влаштування фундаментів для 
притулку з тимчасового утримання безпритульних тварин у м. Ужгороді.  

Відповідальність за відновлення покласти на Управління капітального 
будівництва Ужгородської міської ради (Юрко А.А.); 

- строком 20 діб, КП «Водоканал м. Ужгорода» в особі директора 
Омельяненко Ю.В. та гр. Пересоляк П.О. - винесення водопровідного вводу та 
каналізаційного випуску будинку №2 по вул. І. Ваша.  Відповідальність за 

відновлення покласти на КП «КШЕП» (Довбак І.М.); 
- строком 20 діб, гр. Гозда Степану Юрійовичу – підключення 

багатоквартирного житлового комплексу з вбудованими приміщеннями 
торгівельно-офісного призначення до комунальної системи водопостачання та 

каналізації, по вул. Богомольця, без номера. Відповідальність за відновлення 
покласти на виконавця земляних робіт ТОВ «Будівельна компанія «Оллтех» 

(Горленко В.В.). 
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 першого заступника міського голови 
Семаля В.Ю. 

 
Головуючий на засіданні виконкому,  

секретар ради                                                                                       В.Щадей 
 

 



Супровідна записка 
 

Розглянувши звернення мешканців міста та клопотання юридичних осіб, 
департамент міського господарства виносить на розгляд виконкому питання 

надання дозволу на проведення земляних робіт, а саме: 
- Управлінню капітального будівництва Ужгородської міської ради в 

особі начальника Юрко А.А. - влаштування фундаментів для притулку з 
тимчасового утримання безпритульних тварин у м. Ужгороді (грунтове 

покриття, загальна протяжність земляних робіт 136,6 м/п,  в т.ч. для 
влаштування фундаменту притулку 40,8 м/п,  для влаштування фундаменту 

адміністративного будинку (приймальне відділення) 20,8 м/п та для 
влаштування огорожі 75 м/п, в т.ч. зовнішня 55 м/п та внутрішня 20 м/п). 

Відновлення покласти на Управління капітального будівництва Ужгородської 
міської ради (Юрко А.А.), заяву про це від 19.03.2014 року, підписано 
відповідальною особою - представником УКБ Юсиповичем І.С.; 

- КП «Водоканал м. Ужгорода» в особі директора Омельяненко Ю.В. та 
гр. Пересоляк П.О. - винесення водопровідного вводу та каналізаційного 

випуску будинку №2 по вул. І. Ваша  (загальна протяжність земляних робіт 20 
м/п, в т.ч. водопровід 13 м/п та каналізація 7 м/п, асфальт, проїжджа частина). 

Відновлення покласти на КП «КШЕП» (Довбак І.М.) у відповідності до 
договору №08 від 20.03.2014 року, згідно якого гр. Пересоляк П.О. сплачено 

КП «КШЕП» по рахунку №29 згідно квитанцій від 20.03.2014 року 4 тис. 955 
грн.; 

- гр. Гозда Степану Юрійовичу – підключення багатоквартирного 
житлового комплексу з вбудованими приміщеннями торгівельно-офісного 

призначення до комунальної системи водопостачання та каналізації, по вул. 
Богомольця, без номера (загальна протяжність земляних робіт 260 м/п, 
грунтово-щебеневе покриття). Відновлення покласти на виконавця земляних 

робіт ТОВ «Будівельна компанія «Оллтех» (Горленко В.В.), яким надано 
гарантійний лист №014 від 26.03.2014 року.  

 
В.о. директора департаменту                     О. Костенчук 
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