
 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

88000, м.Ужгород, пл.Поштова,3, тел.- факс 61 34 00  

E-mail: vobmobr@rada-uzhgorod.gov.ua 

 
П Р О Т О К О Л  №  13 

позапланового, виїзного засідання комісії 

(щодо обстеження аварійного стану вуличної водопровідної мережі d = 250 мм 

по вул. Грибоєдова) 

 

19.06. 2020 р.  ( 9.30 за к.ч.)                                        м. Ужгород                                  

 

          

          Головував:  міський голова, голова комісії ТЕБ та НС Богдан АНДРІЇВ. 

 

          Присутні:  члени комісії – 20 чол. 

  

          Запрошені: директор КП «Водоканал м. Ужгорода» Станіслав  Карташов, 

головний інженер КП «Водоканал м. Ужгорода» Михайло Брежнєв. 

        СЛУХАЛИ:  Інформацію головного інженера КП «Водоканал м. 

Ужгорода» Брежнєва М.Г. щодо стану існуючої водопровідної мережі d = 250 

мм по вул. Грибоєдова. За більш ніж 40 річний період експлуатації дана мережа 

повністю амортизована, знаходиться в аварійному стані. Наявні скриті та 

багаторазові витоки на вуличній водопровідній мережі призводять до втрат 

питної води, створюють незручності споживачам. Дана ситуація при зміні тиску 

у мережах може призвести до забруднення питної води у трубопроводі. Від даної 

мережі здійснюється водопостачання закладів охорони здоров’я, а саме 

центральна міська клінічна лікарня, Ужгородський перинатальний центр, міська 

поліклініка, поліклініка УМВС та інші споживачі.  

 Комісію були обстежені каналізаційні колодязі на перехресті вулиці 

Собранецька-Грибоєдова, яка є найнижчою точкою ділянки водопровідної 

мережі по вул. Грибоєдова. В даних колодязях спостерігається притік чистої 

води, що свідчить про скриті витоки на водопроводі та їх дренаж у каналізаційну 

мережу. По лінії проходження водопровідної мережі, а також біля колодязів 

наявні пошкодження асфальтобетонного покриття. 

        Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію про ситуацію, яка склалася вважати такою, що потребує 

термінового вирішення. 



2. Управлінню капітального будівництва Ужгородської міської ради 

прискорити виготовлення проектно-кошторисної документації на 

реконструкцію ділянки вуличної мережі про вул. Грибоєдова, на віддалі 

від вул. Собранецької до вул. Університетської. 

3. Після отримання висновку експертизи, УКБ, за рішенням сесії 

Ужгородської міської ради, передати виготовлений проект КП «Водоканал 

м. Ужгорода» для реалізації його господарським способом, власними 

силами підприємства. 

4. Головним розпорядником бюджетних коштів, якому виділяються кошти із 

резервного фонду бюджету у випадку виникнення надзвичайних ситуацій 

для прийняття відповідних заходів по їх усуненню, визначити департамент 

міського господарства Ужгородської міської ради. 

5. Департаменту міського господарства підготувати звернення та пакет 

відповідних документів до виконавчого комітету Ужгородської міської 

ради для винесення рішення щодо виділення із резервного фонду 

м. Ужгород коштів для вжиття заходів, пов’язаних із запобіганням 

можливого виникнення надзвичайних подій. 

  

                                                 

                                                                                              Термін: невідкладно  

 

 

ГОЛОСУВАЛО    20 

                      «ЗА» 20 

              «ПРОТИ»___ 

«УТРИМАЛИСЬ»___ 

 

 

Міський голова, 

Голова комісії ТЕБ та НС                                                         Богдан АНДРІЇВ 

 

  

Секретар                                                                                          Ростислав ЧОПИК 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


