
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

21.05.2014       Ужгород               № 155 
 
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 10 діб, фізичній особі - підприємцю Мельничину В.М. – 

влаштування електропостачання магазину «Воронін», розміщеного по вул. 
Мукачівська, 69А. Земляні роботи проводитимуться по вул. Шопена, 
відповідальність за відновлення покласти на гр. Мельничина В.М.; 

- строком 20 діб, Ужгородському МРЕМ, в особі директора відділу 
капітального будівництва Кушнір В.В. – влаштування електропостачання 
будинку ЖБК «На Кошицькій», розміщеного по вул. Кошицька, 42. Земляні 
роботи проводитимуться по вул. Кошицькій, відповідальність за відновлення 
покласти на КП «КШЕП» (Довбак І.М.). 

2. В зв‘язку з великим обсягом будівельних робіт продовжити дозвіл на 
проведення земляних робіт №131 від 04.04.2014 року, виданий гр. Гозда С.Ю. 
на 20 діб, з 19.05.2014 року до 07.06.2014 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 
 
 
 
 



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: 

- фізичній особі - підприємцю Мельничину В.М. – влаштування 
електропостачання магазину «Воронін», розміщеного по вул. Мукачівська, 69А. 
Земляні роботи проводитимуться по вул. Шопена для встановлення двох опор 
повітряної лінії електропостачання ПЛ-0,4 кВ (покриття в зеленій зоні, загальна 
площа 8 квадратних метрів, два місця розриття по 4 квадратних метри кожне), 
відповідальність за відновлення покласти на гр. Мельничина В.М.  

- Ужгородському МРЕМ, в особі директора відділу капітального 
будівництва Кушнір В.В. – влаштування електропостачання будинку ЖБК «На 
Кошицькій», розміщеного по вул. Кошицька, 42. Земляні роботи 
проводитимуться по вул. Кошицькій (загальна протяжність земляних робіт 260 
метрів погонних, в т.ч. 30 м/п асфальт, проїжджа частина та 230 м/п грунтове 
покриття, обочина дороги). Відповідальність за відновлення покласти на КП 
«КШЕП» (Довбак І.М.) на підставі пролонгованого договору №134 від 
01.03.2013 року, гарантійний лист КП «КШЕП» від 16.01.2014 року №10, за 
підписом головного інженера Лукача О.О. 

В зв‘язку з великим обсягом будівельних робіт (загальна протяжність 
земляних робіт 260 м/п, в.т.ч. грунтово-щебеневе покриття) пропонується 
продовжити дозвіл на проведення земляних робіт. 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 


