
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

24.06.2015       Ужгород               № 198 
 
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 26.12.06р. № 136, Порядку видачі дозволів на 
проведення земляних робіт на території м. Ужгорода, затверджених рішенням 
XIII сесії міської ради VI скликання 20.07.12 р. № 575, враховуючи клопотання 
юридичних та фізичних осіб, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

  1. Надати дозволи на проведення земляних робіт: 
1.1 ПАТ «Закарпаттяобленерго» в особі директора з капітального 

будівництва Кушніра В.В., замовник гр. Гозда С.Ю. тривалістю 10 діб (разом із 
відновленням) для заміни КЛ-10 кВт між ТП-241 та ТП-243 по        
вул. Достоєвського,20 – Міцкевича - Легоцького,27 (зелена зона, асфальт-
проїжджа частина дороги, внутріквартальна територія – бруківка ). 

Відповідальність за відновлення покласти на  КП «КШЕП» (Довбак І.М.) 
та ТОВ «Ужагромікс» (Опаленик І.І.), гр. Гозда С.Ю. укласти з         
ТОВ «Ужагромікс»   (Опаленик І.І.) угоду на відновлення зеленої зони; 

  1.2 гр. Дроб Н.М., тривалістю 3 діб (разом із відновленням) з 
улаштування електропостачання будинку по вул. Мукачівській, 21А (проїжджа 
частина-бруківка, тротуар-асфальт).     

Відповідальність за відновлення покласти на КП «КШЕП» (Довбак І.М.); 
1.3 «Водоканал м.Ужгород» в особі Карташова С.О., замовник        

ПП «Ужгород - Трейд» в особі директора Кадар І.Ю., тривалістю 5 діб (разом із 
відновленням) для підключення кафе-ресторану до системи каналізації на        
пл. Театральній,11 (двір загального користування). 

Відповідальність за відновлення покласти на КП «КШЕП» (Довбак І.М.); 
1.4 ПАТ «Закарпатгаз» в особі Полуницького Є.В., замовник        

гр. Касарда Л.Ш. тривалістю 5 діб (разом із відновленням) для нестандартного 
приєднання до газопостачання житлового будинку по вул. Глибокій,4 (зелена 
зона – узбіччя бетонного тротуару). 

Відповідальність за відновлення покласти на  ТОВ «Ужагромікс» 
(Опаленик І.І.), гр. Касарда Л.Ш. укласти з ТОВ «Ужагромікс»   (Опаленик І.І.) 
угоду на відновлення зеленої зони; 

1.5 ПАТ «Закарпатгаз» в особі Полуницького Є.В., замовник гр. Носа Р.В. 
тривалістю 5 діб (разом із відновленням) для нестандартного приєднання до 



газопостачання житлового будинку по вул. Університетській,1 (зелена зона – 
узбіччя тротуару). 

Відповідальність за відновлення покласти на  ТОВ «Ужагромікс», гр. Носа 
Р.В. укласти з ТОВ «Ужагромікс»   (Опаленик І.І.) угоду на відновлення зеленої 
зони; 

1.6 гр. Максим В.В, тривалістю 5 діб (разом із відновленням) з 
улаштування системи  водопостачання та відведення господарсько-фекальних 
стоків житлового будинку по вул. Швабській, 9 (тротуар-бруківка вимощена 
АКБ «Ренесанс кредит», асфальт – проїжджа частина дороги). 

Відповідальність за відновлення покласти на КП «КШЕП»  (Довбак І.М.), 
гр. Максим В.В.  укласти з КП «КШЕП»  (Довбак І.М.) угоду на подвійне 
відновлення асфальтового покриття;  

1.7 ТОВ «Галицька магістраль» в особі директора Тицького М.В., 
тривалістю 10 діб (разом із відновленням) з улаштування системи  
водопостачання та каналізації багатоквартирного житлового будинку        
(45 квартир) по вул. Ф.Гленца, б/н (зелена зона, асфальт – проїжджа частина 
дороги).   

Відповідальність за відновлення покласти на КП «КШЕП»  (Довбак І.М.), 
ТОВ «Галицька магістраль» укласти з КП «КШЕП»  (Довбак І.М.) угоду на 
подвійне відновлення асфальтового покриття;                                                                  

2. Виконавцям земляних робіт забезпечити безпеку руху транспорту та 
пішоходів під час їх проведення. 

3. Відповідальність за своєчасне відновлення пошкодженого в результаті 
земляних робіт покриття покласти на директора департаменту міського 
господарства Костенчука О.А. 

4. Проведення земляних робіт розпочинати за обов‘язкової присутності 
працівників відділу муніципальної поліції та правопорядку і департаменту 
міського господарства. 

5. Відділу муніципальної поліції та правопорядку здійснити контроль за 
відновленням після проведення вищезазначених  робіт.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Фленька В.Ю. 
 
 
Міський голова         В. Погорелов 

 
 


