
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

16.10.13       Ужгород               № 375 
 

Про надання дозволів  
на проведення земляних робіт 
 

Керуючись ст. 26 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: 
- гр. Гошовському Г.М., строком 20 діб – заміна водопровідного вводу та 

каналізаційного випуску будинку №36 по вул. Гарайди.  Відповідальність за 
відновлення покласти на КП «КШЕП» (Довбак І.М.); 

- гр. Андрусь А.Ф, строком 20 діб – перенесення мереж водопостачання та 
водовідведення будинку №22/2 по пр. Свободи.  Відповідальність за відновлення 
покласти на КП «КШЕП» (Довбак І.М.) та КПЗГ «Агромікс» (Мартин В.І.); 

- гр. Бровді Р.Й., строком 20 діб – влаштування каналізаційної мережі до 
приватних будинків по вул. Перемоги 34-42.  Відповідальність за відновлення 
покласти на КП «КШЕП» (Довбак І.М.) та КПЗГ «Агромікс» (Мартин В.І.); 

- Житлово-будівельному кооперативу «Тисса», в особі голови правління 
Мельничук Д.І., строком 20 діб – заміна водопровідного вводу багатоквартирного 
будинку №9 по вул. А. Міцкевича.  Відповідальність за відновлення покласти на КП 
«КШЕП» (Довбак І.М.) та КПЗГ «Агромікс» (Мартин В.І.); 

- гр. Комарницькому О.М., строком 20 діб – влаштування електропостачання до 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Богомольця, 10. Відповідальність за 
відновлення покласти на КП «КШЕП» (Довбак І.М.) та КПЗГ «Агромікс» (Мартин 
В.І.); 

- ТОВ «Аква-Реконструкція» в особі директора Рябець В.В., строком 10 діб – 
заміна дворової каналізаційної мережі будинку №17 по наб. Київській ОСББ 
«Київська набережна,17». Відповідальність за відновлення покласти на КПЗГ 
«Агромікс» (Мартин В.І.). 

2. Проведення земляних робіт розпочинати за обов’язкової присутності 
працівників відділу муніципальної поліції та правопорядку і департаменту міського 
господарства. 
 3. Відділу муніципальної поліції та правопорядку здійснити контроль за 
відновленням після проведення вищезазначених  робіт. 
          4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови 
відповідно до розподілу функціональних повноважень. 
 
Міський голова                                                                                 В. Погорелов 
 


