
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

07.05.2014       Ужгород               № 133 
 
Про надання та продовження 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 20 діб, ТОВ «Ужгородтеплоенерго» в особі директора Дроздова 

Д.Г. – влаштування котловану для будівництва багатоквартирного будинку по 
вул. Климпуша, без номера.  Відповідальність за відновлення покласти на ТОВ 
«Ужгородтеплоенерго» (Дроздов Д.Г.); 

- строком 20 діб, ПАТ «Закарпатгаз» в особі головного інженера Горвата 
А.А. та службі автомобільних доріг в Закарпатській області в особі начальника 
відділу Марковича В.О. -  влаштування газопостачання адмінбудівлі служби 
автомобільних доріг в Закарпатській області по вул. Собранецькій, 39 (ділянка 
підземного газопроводу-вводу середнього тиску). Відповідальність за 
відновлення покласти на ДП «Закарпатський облавтодор» (Горба І.Д.); 

- строком 30 діб, ПАТ «Закарпаттяобленерго» в особі директора відділу 
капітального будівництва Кушніра В.В. -  технічне переоснащення повітряної 
лінії електропостачання ПЛ-0,4 кВ по вул. Другетів-Чернишевського-
Добрянського-Кармалюка-Яроцькій-Попова від трансформаторної підстанції 
ТП-26. Відповідальність за відновлення покласти на КП «КШЕП» (Довбак 
І.М.); 

- строком 30 діб, ПАТ «Закарпаттяобленерго» в особі директора відділу 
капітального будівництва Кушніра В.В. -  технічне переоснащення повітряної 
лінії електропостачання ПЛ-0,4 кВ по вул. Грузинській-Вірменській-
Дагестанській-Собранецькій-Кавказькій від трансформаторної підстанції ТП-
51. Відповідальність за відновлення покласти на КП «КШЕП» (Довбак І.М.); 

- строком 30 діб, ПАТ «Закарпаттяобленерго» в особі директора відділу 
капітального будівництва Кушніра В.В. -  технічне переоснащення повітряної 
лінії електропостачання ПЛ-0,4 кВ по вул. Митрака-Робочій-Руській-Баконія 
від трансформаторної підстанції ТП-18. Відповідальність за відновлення 
покласти на КП «КШЕП» (Довбак І.М.); 

- строком 30 діб, ПАТ «Закарпаттяобленерго» в особі директора відділу 
капітального будівництва Кушніра В.В. -  технічне переоснащення кабельної 
лінії електропостачання КЛ-10 кВ по наб. Незалежності - пл. Театральній – 



пл.Петефі між ТП-35 та ТП-206. Відповідальність за відновлення покласти на 
КП «КШЕП» (Довбак І.М.) та приватного підприємця Генсецького М.П.; 

- строком 30 діб, ПАТ «Закарпаттяобленерго» в особі директора відділу 
капітального будівництва Кушніра В.В. -  технічне переоснащення кабельної 
лінії електропостачання КЛ-10 кВ по наб. Незалежності - пл. Театральній – 
наб.Київській між ТП-35 та ТП-52. Відповідальність за відновлення покласти 
на КП «КШЕП» (Довбак І.М.) та приватного підприємця Генсецького М.П.. 

2. В зв‘язку з великим обсягом будівельних робіт продовжити дозвіл на 
проведення земляних робіт №130 від 04.04.2014 року, виданий ТОВ «Новий 
Ринок», в особі директора Табаковича І.М. на 20 діб, з 08.05.2014 року до 
27.05.2014 року.  

3. Виконавцям земляних робіт забезпечити безпеку руху транспорту та 
пішоходів під час їх проведення. 
 4. 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. 
          5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Семаля В.Ю. 
 
В.о. міського голови,  
секретар ради                                                                                       В. Щадей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


