
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 
 

від                2016. №       м. Ужгород 
 
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 від 26  грудня 2006 р. № 136, Порядку видачі  
дозволів на проведення земляних робіт на території м. Ужгорода‚ 
затвердженого рішенням XIII сесії міської ради VI скликання від 20 липня 2012 
року № 575, враховуючи клопотання  гр. Савчина В.Ю.‚ гр. Кривенько О.Б.‚ 
ПАТ “Закарпатгаз”‚ гр. Ганбарова П.К.‚ управління капітального будівництва 
Ужгородської міської ради та гр. Гижа Н.І., виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 
1. Надати дозволи на проведення земляних робіт: 

         1.1. Гр. Савчину В.Ю. тривалістю 5 діб для влаштування водопостачання 
та каналізації до власного нежитлового приміщення по вул. Корзо‚4. 
           Відповідальність за відновлення покласти на гр. Савчина В.Ю. та ПП 
Генсенцького М.П. 
         1.2. Гр. Кривенько О.Б. тривалістю 5 діб для облаштування системи 
водопостачання та каналізації до житлового будинку по вул. І. Ваша‚ 30. 
           Відповідальність за відновлення покласти на гр. Кривенько О.Б. та КП 
КШЕП (Довбак І.М.). 
         1.3. ПАТ “Закарпатгаз” тривалістю 5 діб для стандартного приєднання 
житлового будинку до системи газопостачання по вул. Високій - Криничній‚ 
б/н. 
            Відповідальність за відновлення покласти на ПАТ “Закарпатгаз” 
(Полуницький Є.В.) та КП КШЕП (Довбак І.М.). 
         1.4. Гр. Ганбарову П.К. тривалістю 5 діб для підключення господарської 
будівлі до системи водопостачання та каналізації по вул. Вузькій‚ 17. 
             Відповідальність за відновлення покласти на гр. Ганбарова П.К. та КП 
КШЕП (Довбак І.М.). 
 Управлінню капітального будівництва Ужгородської міської ради  
тривалістю 20 днів для реконструкції водопровідної мережі по вул. Борканюка. 
 
             Відповідальність за відновлення покласти на управління капітального 
будівництва Ужгородської міської ради (Юрко А.А.) та КП КШЕП (Довбак 
І.М.); 
          1.6. Гр. Гижа Н.І. тривалістю 5 діб для підключення нежитлових 
приміщень до системи водопостачання та каналізації по вул. Новака‚ 24/1. 



              Відповідальність за відновлення покласти на гр. Гижа Н.І. та КП 
КШЕП (Довбак І.М.). 
          2. Вважати строком початку робіт день, наступний після отримання 
дозволу.                  

3. Розпочинати земляні роботи за обов’язкової присутності працівників 
відділу муніципальної поліції та правопорядку і департаменту міського 
господарства. 
 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 зазначених  робіт.  
          6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Габора О.М. 
 
 
 
Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


