
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

13.08.2014       Ужгород               № 293 
 
 
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: 
- тривалістю 10 діб по вул. Закарпатській, 36 (тротуар, зелена зона, частина 

проїзної частини), замовник  ФО Кухта М.А. для приєднання до системи 
водопостачання та каналізації будинку. Відповідальність за відновлення покласти 
на ФО Кухту М.А. та КП «КШЕП» (Довбак І.М.);  

 - тривалістю 20 діб по бульв.  Фединця  - пров. Центральний, 2 (тротуар із 
бруківки – проїзна частина з кам’яної булиги) ПП Чепа С.С. – для влаштування 
електропостачання будівлі адміністративно-торгівельного призначення. 
Відповідальність за відновлення покласти на ПП Чепа С.С. та                 ПП 
Мухомедзянова В.В.; 

 - тривалістю 10 діб по вул. Живописна, 5 (ґрунтове покриття), замовник  
Задорожна Г.М. для приєднання до системи водопостачання та водовідведення 
житлового будинку. Відповідальність за відновлення покласти на         
Задорожну Г.М.  

- тривалістю 10 діб по вул. Стрільнична, 92 (бетонне покриття), замовник  
Фаркаш В.Й. для влаштування системи водовідведення житлового будинку. 
Відповідальність за відновлення покласти на  Фаркаша В.Й. 

- тривалістю 10 діб по вул. Зеленій, 7 (грунтове покриття), замовник  Коваль 
М.М. для влаштування системи водопостачання та відведення господарсько-
фекальних стоків житлового будинку. Відповідальність за відновлення покласти 
на  Коваля М.М. 

- тривалістю 20 діб по вул. Новака, 2 (асфальтове покриття), замовник  
Тижук С.І. для влаштування електропостачання торгово-офісного центру. 
Відповідальність за відновлення покласти на КП «КШЕП» (Довбак І.М.). 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


