
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

20.08.2014       Ужгород               № 307 
 
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: 
- тривалістю 20 діб по вул. Докучаєва, 6а (асфальтове покриття),        

КП «Водоканал м.Ужгорода» в особі Ороса В.М., замовник  Бабич К.С., для 
влаштування водопостачання та водовідведення багатоквартирного житлового 
будинку. Відповідальність за відновлення покласти на КП «КШЕП» (Довбак 
І.М.); 

- тривалістю 10 діб по вул. Осипенко, 43-45 (ґрунтове покриття),         
гр. Кирлик І.Ф. та Гопко М.М., для влаштування відведення господарсько-
фекальних стоків житлового будинку №45 та заміну каналізаційного випуску  
житлового будинку №43. Відповідальність за відновлення покласти на Кирлик 
І.Ф. та Гопко М.М.  

- тривалістю 20 діб, по пл. Ш.Петефі, 36, ТОВ «Панком» в особі 
директора Нуждака В.Т., замовник Управління капітального будівництва 
Ужгородської міської ради (Юрко А.А.), для проведення реконструкції 
зовнішньої каналізаційної мережі ЗОШ №5 м. Ужгорода. Відповідальність за 
відновлення покласти на КП «КШЕП» (Довбак І.М.) 

2. В зв‘язку із значним обсягом земляних робіт продовжити на 10 діб 
дозвіл №162 від 30.07.2014 року по вул. Дністрянського, 20-22, виданий гр. 
Петрішці Б.М. та гр. Думнич Н.М. Відновлення грунтового покриття завершити 
до 06.09.2014 року, відповідальність за відновлення покласти на гр. Петрішку 
Б.М. та гр. Думнич Н.М. 

 
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 
дозволів на проведення земляних робіт, а саме: 



- тривалістю 20 діб по вул. Докучаєва, 6а (асфальтове покриття),        
КП «Водоканал м. Ужгорода» в особі Ороса В.М., замовник  Бабич К.С., для 
влаштування водопостачання та водовідведення багатоквартирного житлового 
будинку. Загальна протяжність земляних робіт 10,25 кв.м., в т.ч. проїжджа частина 8 
кв.м. та тротуар 2,25 кв.м. Відповідальність за відновлення покласти на КП «КШЕП» 
(Довбак І.М.), згідно договору №32 від 05.08.2014 року, по якому гр. Бабич К.С. 
05.08.2014 року сплачено в повному обсязі 4 тис.518,15 грн. за відновлення 
асфальтового покриття тротуару та автодороги; 

- тривалістю 10 діб по вул. Осипеннко, 43-45 (ґрунтове покриття),         
гр. Кирлик І.Ф. та Гопко М.М., для влаштування відведення господарсько-фекальних 
стоків житлового будинку №45 та заміну каналізаційного випуску  житлового 
будинку №43. Загальна протяжність земляних робіт 47 м/п, в т.ч. проїжджа частина 
20 кв.м. та пішохідна зона 27 кв.м. Відповідальність за відновлення покласти на 
Кирлик І.Ф. та Гопко М.М.  

- тривалістю 20 діб, по пл. Ш.Петефі, 36, ТОВ «Панком» в особі директора 
Нуждака В.Т., замовник Управління капітального будівництва Ужгородської міської 
ради (Юрко А.А.), для проведення реконструкції зовнішньої каналізаційної мережі 
ЗОШ №5 м. Ужгорода. Відповідальність за відновлення покласти на КП «КШЕП» 
(Довбак І.М.). Загальна протяжність земляних робіт 81 м/п, в т.ч. грунтове покриття  
71 м/п та асфальтове покриття автодороги 10 м/п (10 кв.м). Згідно договору №35 від 
15.08.2014 року ТОВ «Панком» сплачено КП «КШЕП» 4 тис. 719 грн.  за відновлення 
дорожнього покриття. 

- тривалістю 10 діб, по вул. Закарпатській напроти провул. Шевченка, ТОВ 
«Телеком-Групп» в особі директора Канцир М.В., замовник ТОВ НПК «Хоум-Нет», 
для прокладання опто-волоконної лінії зв‘язку методом проколу грунта під полотном 
проїжджої частини дороги. Загальна протяжність земляних робіт між робочим та 
приймальним котлованами складає 23 м/п грунту, під асфальтовим покриття дороги 
19 м/п. Під час проведення земляних робіт буде прокладено футляр у вигляді 
поліетиленової труби діаметром 63 мм, який проходитиме під такими комунікаціями: 

- електричні кабелі (глибина до каналу проколу 0,9 м та 0,7 м)– 2; 
- газогони середнього тиску Г ст.273 (глибина до каналу проколу 3 м) та Г с.д. 

ст.270 (глибина до каналу проколу 2,5 м)– 2; 
залізобетонна каналізаційна мережа d=500 мм – 1 (глибина до каналу проколу 2 

м). 
В зв‘язку з значним обсягом земляних робіт та завантаженістю КП «Водоканал 

м. Ужгорода»  продовжити на 10 діб дозвіл № 162 від 30.07.2014 року на проведення 
земляних робіт по вул. Дністрянського, 20-22 (ґрунтове покриття) гр. Петрішці Б.М. 
та гр. Думнич Н.М. – для підключення житлових будинків до мереж водопостачання 
та відведення господарсько-фекальних стоків. Відповідальність за відновлення 
покласти на гр. Петрішку Б.М. та гр. Думнич Н.М. 

Загальна протяжність земляних робіт: 
- 75 м/п (52 кв.м.) ґрунтове покриття для влаштування каналізаційної мережі;  
- 50 м/п  (35 кв.м.) ґрунтового покриття для влаштування водопроводу. 
 Відновлення буде проведено власними силами замовників до 06.09.2014 року. 
 
В.о. директора департаменту                        О. Костенчук 


