
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

_ІV   сесія  _V  скликання 
(восьме пленарне засідання) 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 
від 26 січня 2007 р. № 215      м.Ужгород 
 

 
 

Про видачу дозволу на  
проведення земляних робіт  

 
 

З метою покращення у місті діяльності з благоустрою, на виконання 
Правил благоустрою міста Ужгород, затверджених рішенням ІУ сесії міської 
ради У скликання від 26.12.2006 р. № 136, керуючись ст. 26  Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні",   

 
міська рада В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Затвердити нову форму дозволу на проведення земляних робіт 

(додається).  
 
2. Управлінню міського господарства (Крайниківський І.В.) видавати 

дозвіл на проведення земляних робіт відповідно до п.7.2.7. Правил благоустрою 
міста Ужгород.   

 
3. При руйнуванні твердого покриття та зеленої зони дозвіл видавати  при 

наяності заключеного договору з підрядчиком на виконання робіт по 
відновленню твердого покриття  і зеленої зони та за умови  здійснення 
проплати згідно кошторису. 

 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови Химинця В.В. та Адамовського М.Г. згідно розподілу функціональних 
обов’язків. 

 
 

   
Міський голова  

 
                           С.М.Ратушняк 

  
 

 
 
 



Додаток 
до рішення ІУ сесії міської 
ради У скликання 
від 26.01.07 № 215 

 
„ПОГОДЖЕНО” 

 
 

 
від „___” __________200_ р. 
 

Д О З В І Л 
на проведення земляних робіт № ____ 

 
(назва організації, підприємства, П.І.Б.) 

 
в особі ______________________________________________________________ 

(посада та П.І.Б. відповідальної особи) 
 

дозволяється виконувати роботи ________________________________________ 
                                                  (назва робіт) 

 
 
на вулиці, площі ______________________________________________________ 
 
Термін виконання робіт   Початок       „___” _________200_ р. 
                                                                       Закінчення   „___” _________200_ р. 
Години роботи  з ____________________ 
                 Продовжено до „___” ______200_ р. 
 

№ 
п.п. 

Назва організації, з якою необхідно 
погодити 

Особисті відмітки Підпис, печатка 

1. Відділ капітального будівництва 
(вул.Кармелюка, 7) 

  

2. КП ЗГ „Агромікс” (вул. Загорська, 
51, тел. 61-52-40)  

Договір на благо-
устрій території 
№___від ________ 
Грунт вивезти 

 

3. ДАІ МВС України (вул.Кошового, 
2, 61-57-54) 
 

  

4. Головний архітектор міста 
Ужгород (вул.Уральська, 4,     
 61- 71- 03) 

  

5. Ужгородський МРЕМ 
(вул.Електрозаводська, 9,         3-51- 
51, 3-32-82, 61-52-82) 

  



6. Центр технічної експлуатації 
місцевого телефонного зв’язку 
(пл.Кирила і Мефодія, 4, 67-24-07) 

  

7. Кабельна дільниця № 48 
(м.Мукачево, вул.Ак.Морозова, 8, 
2-23-42) 

  

8. КП „Водоканал” (м.Ужгород, 
вул.Митна, 1, 3-63-10, 64-38-00) 
  

  

9. КП „Міськсвітло” (вул.Руська, 38, 
3-24-52, 3-21-12) 
 

  

10. ВАТ „Закарпатгаз” 
(вул.Погорєлова, 2, 61-94-02) 
 

  

11. Кабельна дільниця № 1 центру 
технічної експлуатації сільських 
з’єднувальних ліній зв’язку 
(вул.Коритнянська, 2, 66-05-40) 

  

12. ТОВ „Шляхрембуд” (вул.Гранітна, 
16, 2-05-66, 2-38-73) 
  

Договір на благо-
устрій території 
№___від ________ 
 

 

13. ДК Шляхово-експлуатаційне 
підприємство (вул.Проектна, 3,    
66-03-55) 

Договір на благо-
устрій території 
№___від ________ 
 

 

14. Ужгородське комунальне підпри-
ємство „Ужтепло” (вул.Квітів, 53, 
66-28-14) 

  

15. ЖРЕР 
 

Правила 
благоустрою 
виконати (п.7.2.7) 

 

16. Інспекція Державного архітектурно-
будівельного контролю 
(вул.Уральська, 4, 61-35-07) 

  

17. КП „Уж”(Погорєлова, 3, 3-45-93); 
ТОВ „Еко”(Капушанська, 170, 61-
62-46); 
КШЕП (Проектна, 3, 66-10-27) 

Договір на вивіз 
будівельного 
сміття 

 

18. Вивіз будівельного сміття буде 
здійснювати власним 
автотранспортом 

 
 
 

 

 
Примітка: до дозволу на виконання робіт додається пам‘ятка виконавцю   
земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших  робіт. 
 



 
 
 

П А М ‘ Я Т К А 
виконавцю земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших  робіт 

 
 

1. Виконання земляних робіт проводиться відповідно до п.7.2.7 Правил 
благоустрою міста Ужгород, затверджених рішенням ІУ сесії міської ради У 
скликання від 26.11.2006 р.  № 136. 

2. Виконавець робіт зобов’язаний на об’єкті у відповідальної особи мати погоджені 
зі всіма службами у встановленому порядку: 

 - дозвіл на проведення земляних робіт; 
 - проектно-кошторисну документацію; 
 - графік виконання робіт. 
3. Встановити по місцю виконання робіт інформаційні таблички з назвою об’єкта і 

організації, яка виконує роботи, номер телефону, прізвище і посаду виконавця 
робіт, строки та вказано термін закінчення робіт. 

4. При великих обсягах земляних робіт будівельний майданчик засипати щебнем та 
організувати мийку коліс,  в кінці роботи прибирати територію від бруду. 

5. До початку земляних робіт на місце викликати представників. Вказаних при 
погодженні проекту. При виявленні під час розкопки не врахованих проектом 
споруд, роботи припинити, скласти акт і поставити до відома власника мережі. 

6. Місце робіт відгородити щитовим парканом з навісом над тротуаром, якщо 
роботи ведуться на проїжджій частині вулиці, в нічний час забезпечити 
освітлення. 

7. При проведенні земляних робіт забезпечити в’їзди у двори, мікрорайони, входи у 
приміщення, проходи на торотуарах. 

8. Не починати роботи без наявності необхідних матеріалів, механізмів, транспорту 
і т.д. 

9. Після закінчення робіт організація, яка виконувала роботи, повинна закрити 
дозвіл в головному управлінні міського господарства. 

10. Закриття дозволу проводиться перевіркою на місці виконання всіх робіт по 
благоустрою та відновленню твердого асфальтобетонного покриття чи зеленої 
зони. 

11. Забороняється складування будівельних матеріалів та будівельного сміття за 
межі огородженої території. 

12.  Виконання робіт без отримання дозволу забороняється і вважається 
самовільним. Роботи, які проводяться без дозволу повинні бути негайно 
припинені. Відбудова розритої ділянки проводиться силами та коштами 
порушника, винні особи (юридичні або фізичні) притягуються до 
адміністративної відповідальності, та до відповідальності передбаченої Законом 
України „Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій 
за правопорушення у сфері містобудування” від 14.10.1994 № 208/94, що 
передбачає накладання штрафу  у розмірі 50% вартості робіт.  

13.  У разі несвоєчасного закриття або продовження ордерів  накладається штраф у 
розмірі 25 неоподаткованих мінімумів громадян. Порушники зобов’язані 
компенсувати нанесену шкоду  благоустрою міста за власний рахунок. 

 
 
 



 

 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ІННОВАЦІЙНИХ ВПРОВАДЖЕНЬ, 
_______ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА______ 

88000, м Ужгород, пл.Поштова, 3, тел./ факс 61-56-07 
 

 
_______________________№________ 
 
На №____________ від_____________ 

 

 
 

З метою покращення у місті діяльності з благоустрою на заміну 
Тимчасових правил благоустрою на території міста, затверджених рішенням 
виконкому від 31.08.05 № 256, рішенням ІУ сесії міської ради У скликання від 
26.12.2006 р. № 136 було затверджено  нові Правил благоустрою міста 
Ужгород.   

Дане рішення підготовлено у зв’язку з численними випадками порушень 
отримувачами дозволів на проведення земляних та інших робіт на території 
міста, в зв’язку з чим  затверджується  нова форма дозволу на проведення 
земляних робіт та обумовлено, що при руйнуванні твердого покриття та зеленої 
зони дозвіл видавати лише при наяності заключеного договору з підрядчиком 
на виконання робіт по відновленню твердого покриття  і зеленої зони та за 
умови  здійснення проплати згідно кошторису. 

 
 
 
 
 
 
Начальник управління      І.В.Ванджурак 

 
 

 

 
 

Депутатам Ужгородської  
міської ради 
 
 


