
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

04.06.2014       Ужгород               № 181 
 
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: 
- строком 5 діб, Закарпатській філії ПАТ «Укртелеком» в особі начальника 

ЦТП Глушко Є.Є. – ремонт телефонної каналізації по вул. Л. Толстого, 31.  
Відповідальність за відновлення покласти на ЗФ ПАТ «Укртелеком» (Глушко Є.Є.); 

- строком 20 діб, ПАТ «Закарпатгаз» в особі заступника голови правління 
Полуницького Є.В. та ЖБК «По Кошицькій» в особі голови Лендєл І.В. -  приєднання 
до газових мереж багатоквартирних житлових будинків №42 та №42А по вул. 
Кошицькій. Відповідальність за відновлення покласти на КП «КШЕП» (Довбак І.М.); 

- строком 20 діб, ТОВ «Турист ЛТД» в особі директора Казаку В.І. -  
влаштування каналізаційної мережі по вул. Заньковецької – вул. Тлехаса. 
Відповідальність за відновлення покласти на філію «Ужгородська ДЕД»  державного 
підприємства «Закарпатський облавтодор» (Семенюк М.І.); 

- строком 20 діб, гр. Дуда М.Ф. - заміна водопровідного вводу та підключення 
до господарсько-фекальної каналізації по вул. Міксата, 9. Відповідальність за 
відновлення покласти на КП «КШЕП» (Довбак І.М.); 

- строком 10 діб, гр. Ур Ю.Б. - заміна каналізаційного випуску господарсько-
фекальних стоків квартири №2 житлового будинку № 75 по вул. Мукачівській. 
Відповідальність за відновлення покласти на гр. Ур Ю.Б. 

- тривалістю 20 діб, по вул. Гагаріна, приватному підприємцю Новаку М.М., 
влаштування електропостачання торговельних павільйонів приватного підприємця 
Пономарьової Н.М.  

Відповідальність за відновлення покласти КП «КШЕП» (Довбак І.М.) та 
приватного підприємця Новака М.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 
 
 


