
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10.09.2014       Ужгород               № 347 
 
 
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: 
- тривалістю 30 діб по вул. Ерделі та на перехресті вул. Ерделі – вул. 

Собранецької (проїжджа частина, асфальтове покриття), замовник Управління 
капітального будівництва Ужгородської міської ради в особі начальника Юрко 
А.А., виконавець земляних робіт ТОВ «Будівельна компанія «Оллтех» 
(Горленко В.В.) для проведення реконструкції каналізаційного колектора 
діаметром 600 мм. Відповідальність за відновлення покласти на КП «КШЕП» 
(Довбак І.М.). 

- тривалістю 20 діб, КП «Водоканал м. Ужгорода», замовник гр. Мага 
В.О. – влаштування водопостачання та відведення господарсько-фекальних 
стоків житлового будинку №23 А по вул. Ізумрудній, для проведення земляних 
робіт по вул. Можайського. Відповідальність за відновлення покласти на КП 
«КШЕП» (Довбак І.М.) та КП «Водоканал м. Ужгорода»; 

- строком 30 діб, ПП «Промтехобладнання» в особі директора Кордонця 
В.В., замовник департамент міського господарства Ужгородської міської ради -  
реконструкція вуличного освітлення в м. Ужгороді (ІІ черга) з влаштуванням 
ям під опори повітряної лінії електропостачання ПЛ-0,4 кВ по вул. Легоцького-
Перемоги-Чорновола (Дівочій) від опори діючої повітряної лінії біля будинку 
№15 по вул. Легоцького до опори запроектованої повітряної лінії біля будинку 
№15 по вул. Чорновола (Дівочій). Відповідальність за відновлення покласти на 
КП «КШЕП» (Довбак І.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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

- в зв‘язку з складним  рельєфом та значним обсягом земляних робіт 
тривалістю 30 діб по вул. Ерделі та на перехресті вул. Ерделі – вул. 
Собранецької (проїжджа частина, асфальтове покриття), замовник Управління 
капітального будівництва Ужгородської міської ради в особі начальника Юрко 
А.А., виконавець земляних робіт ТОВ «Будівельна компанія «Оллтех» 
(Горленко В.В.)  для проведення реконструкції каналізаційного колектора 
діаметром 600 мм, що веде від перехрестя вул. Тиха-вул.Ерделі до перехрестя 
вул. Ерделі – вул. Собранецькій. 

Загальна протяжність земляних робіт складає 128 м/п. Відповідальність за 
відновлення покласти на КП «КШЕП» (Довбак І.М.), згідно наданого 
гарантійного листа. 

- тривалістю 20 діб, КП «Водоканал м. Ужгорода», замовник гр. Мага 
В.О. – влаштування водопостачання та відведення господарсько-фекальних 
стоків житлового будинку №23 А по вул. Ізумрудній, для проведення земляних 
робіт по вул. Можайського.  

Відповідальність за відновлення покласти на КП «КШЕП» (Довбак І.М.) 
та КП «Водоканал м. Ужгорода» (довідково: загальна протяжність земляних 
робіт 37 м/п, з них 22 м/п (6,5 кв.м) асфальт, проїжджа частина та 15 м/п – 
зелена зона. Гр. Мага В.О. сплачено згідно договору №38 від 05.09.2014 року 
КП «КШЕП» 3067 грн. за відновлення твердого покриття автомобільної дороги, 
покриття в зеленій зоні відновлюватиме КП «Водоканал м. Ужгорода»); 

- строком 30 діб, ПП «Промтехобладнання» в особі директора Кордонця 
В.В., замовник департамент міського господарства Ужгородської міської ради -  
реконструкція вуличного освітлення в м. Ужгороді (ІІ черга) з влаштуванням 
ям під опори повітряної лінії електропостачання ПЛ-0,4 кВ по вул. Легоцького-
Перемоги-Чорновола (Дівочій) від опори діючої повітряної лінії біля будинку 
№15 по вул. Легоцького до опори запроектованої повітряної лінії біля будинку 
№15 по вул. Чорновола (Дівочій). Відповідальність за відновлення покласти на 
КП «КШЕП» (Довбак І.М.), довідково – всього 37 ям, повітряна лінія 
довжиною 1000 м. 
 
В.о. директора департаменту                        О. Костенчук 


