
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

03.09.2014       Ужгород               № 334 
 
 
Про надання, продовження та  
відмову в наданні 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 10 діб, по вул. Тячівській, 46 (грунтове покриття),        

ПАТ «Закарпатгаз», замовник гр. Король М.О., для влаштування 
газопостачання з нестандартним приєднанням до газових мереж житлового 
будинку. Відповідальність за відновлення покласти на гр. Король М.О.; 

- тривалістю 10 діб, перехрестя вул. Чернівецької та вул. Волинської 
(щебеневе покриття), ПАТ «Закарпатгаз», замовник гр. Росул М.В., для 
влаштування газопостачання житлового будинку №17 по вул. Волинській та 
прокладання ділянки газопроводу по вул. Чернівецькій. Відповідальність за 
відновлення покласти на гр. Росул М.В. 

2. У зв‘язку із значним обсягом робіт продовжити на 5 діб чинність 
дозволу на проведення земляних робіт №126 від 19.03.2014 року, виданого 
ЖБК «Едельвейс» для завершення прокладання ділянки газопроводу по вул. 
К.Рилеєва.  Відповідальність за відновлення покласти на ЖБК «Едельвейс» 
(Тракслер Н.Я.), відновлення грунтово-щебеневого покриття завершити до  
13.09.2014 року. 

3. Відмовити в наданні дозволів на проведення земляних робіт: 
- 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 та запропонувати звернутись за 
отриманням планового дозволу на проведення відкритим способом земляних 
робіт; 

- по пл. Театральній, 3, виконавець земляних робіт фізична особа 
Машкаринець Ю.І., для підключення торгово-житлової будівлі до системи 
водопостачання та каналізації будинку, зв‘язку із забороною даній особі 
проведення будь-яких робіт на цій земельній ділянці згідно з ухвалою 



Ужгородського міськрайонного суду від 20.06.2014 року по цивільній справі 
№308/5848/14. 

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


