
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

29.04.2015       Ужгород               № 132 
 
 
Про надання дозволів 
на проведення земляних робіт 
 

Відповідно до статті 26-1 Закону України "Про благоустрій населених 
пунктів України", Правил благоустрою міста Ужгород, затверджених рішенням 
IV сесії міської ради V скликання від 26.12.06р. № 136, Порядку видачі дозволів 
на проведення земляних робіт на території м. Ужгорода, затверджених 
рішенням XIII сесії міської ради VI скликання від 20.07.12 р. № 575, 
враховуючи клопотання юридичних та фізичних осіб, виконком міської ради 
ВИРІШИВ: 
          1. Надати дозволи на проведення земляних робіт: 

 
- Управлінню капітального будівництва Ужгородської міської ради 

(Юрко А.А.), тривалістю тридцять діб з реконструкції зовнішньої каналізації 
будівлі Управління праці та соціального захисту населення по пл. Петефі, 24-26 
- вул. Новака (покриття з ФЕМ-плитки та асфальту,  внутрішній двір).   

Відповідальність за відновлення асфальтового покриття проїжджої 
частини покласти на управління капітального будівництва Ужгородської 
міської ради (Юрко А.А.) 

 
- ПАТ «Закарпатгаз» (Полуницький Є.В.) та гр. Синишин А.А., 

тривалістю десять діб з улаштування газопостачання житлового будинку по 
вул. Чепура, 14 (грунтове покриття дороги).     

Відповідальність за відновлення покласти на гр. Синишин А.А. 
 
- гр. Антонь В.І., тривалістю двадцять діб з улаштування системи  

водопостачання житлового будинку по вул. Північній, 25 (грунтове та 
асфальтове покриття  дороги).     

Відповідальність за відновлення покласти на гр. Антонь В.І. та КП 
«КШЕП» (Довбак І.М.). 

- ПАТ «Закарпаттяобленерго» в особі директора з капітального 
будівництва Кушніра В.В., тривалістю тридцять діб з улаштування 
електропостачання житлового будинку (забудовник ТОВ «МІК ЛТД») – 
прокладання КЛ-10 кВ між ТП - 24 та ТП – 50 із заміною кабелю. Земляні 
роботи проводити по вул. Закарпатській – вул. Загорській – вул. Гвардійській 
(асфальтове покриття проїжджої частини та тротуару,  зелена зона).  



Відповідальність за відновлення покласти на ПАТ «Закарпаттяобленерго» 
(Кушнір В.В.) та КП «КШЕП» (Довбак І.М.). 
 

2. Виконавцям земляних робіт забезпечити безпеку руху транспорту та 
пішоходів під час їх проведення. 
 3. Проведення земляних робіт розпочинати за обов‘язкової присутності 
працівників відділу муніципальної поліції та правопорядку і департаменту 
міського господарства. 
 4. Відділу муніципальної поліції та правопорядку здійснити контроль за 
відновленням після проведення вищезазначених  робіт.  
          5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до функціональних повноважень. 
 
Міський голова                                                                                В. Погорелов 

 
 
 
 
 

 


