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УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про надання   дозволів 

на проведення  робіт з порушення 

цілісності об’єктів благоустрою 

 

Відповідно до статті 26-1 Закону України “Про благоустрій населених 

пунктів України”, частини 6 статті 59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  Закону України “Про адміністративні послуги”, 

Правил  благоустрою міста Ужгород, затверджених рішенням IV сесії міської 

ради V скликання від 26  грудня 2006 р. № 136, Порядку видачі дозволів на 

проведення  робіт з порушення цілісності об’єктів благоустрою  на території м. 

Ужгород ‚ затвердженого рішенням VI сесії міської ради VII скликання  30 

серпня 2016 року  № 350  та клопотання юридичних і  фізичних  осіб, виконком 

міської ради ВИРІШИВ: 

         

        1. Надати дозвіл на проведення робіт з порушення цілісності об’єктів 

благоустрою: 

        1.1. ТОВ “БК Гефест” тривалістю 21 день для проведення капітального 

ремонту зеленої зони на пл. Шандора Петефі. 

           Відповідальність за відновлення покласти на ТОВ “БК Гефест” (Яцко 

М.О.). 

        1.2. Управлінню капітального будівництва Ужгородської міської ради 

тривалістю 21 день для проведення реконструкції водопровідної мережі по вул. 

Капушанській (від вул. Михайла Грушевського до просп. Свободи). 

           Відповідальність за відновлення покласти на управління капітального 

будівництва Ужгородської міської ради (Юрко А.А.). 

        1.3. Управлінню капітального будівництва Ужгородської міської ради 

тривалістю 21 день для будівництва напірної каналізаційної мережі із 

влаштуванням КНС від вул. Спортивної до вул. Української. 

          Відповідальність за відновлення покласти на управління капітального 

будівництва Ужгородської міської ради (Юрко А.А.). 



        1.4. Управлінню капітального будівництва Ужгородської міської ради 

тривалістю 21 день для проведення реконструкції водопровідної мережі по вул. 

Адольфа Добрянського. 

             Відповідальність за відновлення покласти на управління капітального 

будівництва Ужгородської міської ради (Юрко А.А.). 

        1.5. Управлінню капітального будівництва Ужгородської міської ради 

тривалістю 21 день для проведення реконструкції водопровідної мережі по вул. 

Східній. 

             Відповідальність за відновлення покласти на управління капітального 

будівництва Ужгородської міської ради (Юрко А.А.). 

       1.6. ТОВ “Електро - Закарпаття” тривалістю 10 діб для облаштування 

електропостачання офісно-житлового комплексу по вул. 8-го Березня, 28б. 

           Відповідальність за відновлення покласти на ТОВ “Електро - Закарпаття” 

(Славич Д.І.). 

       1.7. ТОВ “Електро - Закарпаття”  тривалістю 10 діб для облаштування 

електропостачання багатоквартирного житлового будинку на Київській наб., 4. 

           Відповідальність за відновлення покласти ТОВ на “Електро - Закарпаття” 

(Славич Д.І.). 

       1.8. ТОВ “Електро - Закарпаття” тривалістю 5 діб для облаштування 

електропостачання нежитлового приміщення на пл., Театральній, 7а. 

           Відповідальність за відновлення покласти на ТОВ “Електро - Закарпаття” 

(Славич Д.І.). 

       1.9. ТОВ “Електро - Закарпаття” тривалістю 5 діб для облаштування 

зовнішнього електропостачання житлового будинку по вул. Гвардійській, б/н. 

          Відповідальність за відновлення покласти на ТОВ “Електро - Закарпаття” 

(Славич Д.І.). 

       1.10. ТОВ “Електро - Закарпаття” тривалістю 5 діб для облаштування 

зовнішнього електропостачання нежитлового приміщення по вул. Володимира 

Гошовського, 4. 

         Відповідальність за відновлення покласти на ТОВ “Електро - Закарпаття” 

(Славич Д.І.). 

       1.11. ТОВ “Електро - Закарпаття” тривалістю 7 діб для облаштування 

зовнішнього електропостачання нежитлового приміщення на Слов’янській наб., 

13. 

         Відповідальність за відновлення покласти на ТОВ “Електро - Закарпаття” 

(Славич Д.І.). 

       1.12. Гр. Трофимлюку Т.В. тривалістю 5 діб для облаштування мереж 

водопостачання та каналізації до житлового будинку по вул. Лозовій, 12. 

          Відповідальність за відновлення покласти на гр. Трофимлюка Т.В. 

       1.13. Гр. Турховській О.І. тривалістю 5 діб для заміни КЛ 0,4 Кв від ТП-85 

до житлових будинків № 49 та 51 на просп. Свободи. 

          Відповідальність за відновлення покласти на гр. Турховську О.І. 

       1.14. ТОВ “Прибиральник” тривалістю 5 діб для облаштування 

газопостачання офісно-житлових приміщень по вул. Олександра Богомольця, 

17. 



         Відповідальність за відновлення покласти на ТОВ “Прибиральник”     

(Обач А.М.). 

       1.15. Гр. Федині П.М. тривалістю 5 діб для облаштування водопостачання 

та каналізації до житлового будинку по вул. Університетській, 16. 

             Відповідальність за відновлення покласти на гр. Федину П.М. 

       1.16. Гр. Холявицькому С.О. тривалістю 5 діб для облаштування окремого 

каналізаційного випуску з житлового будинку № 151 по вул. Собранецькій. 

             Відповідальність за відновлення покласти на гр. Холявицького С.О. 

       1.17. Гр. Коціпаку М.О. тривалістю 5 діб для облаштування каналізаційної 

системи до нежитлового приміщення по вул. Олександра Митрака, б/н. 

             Відповідальність за відновлення покласти на гр. Коціпака М.О. 

       2. Вважати строком початку робіт день офіційного повідомлення 

департаменту міського господарства про виконання робіт.                

       3. Розпочинати  роботи з порушення цілісності об’єктів благоустрою  за 

обов’язкової присутності працівників  департаменту міського господарства. 

       4. Виконавцям  робіт з порушення цілісності об’єктів благоустрою 

забезпечити безпеку руху транспорту та пішоходів під час їх проведення. 

       5. Департаменту міського господарства здійснити контроль за 

відновленням після проведення зазначених  робіт.   

       6.  Термін дії рішення - 30 днів з дати його прийняття. 

       7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

                                           

 

 

 

 

 


