
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30.06.2016     Ужгород                    № 189 

 

Про надання дозволів 

на проведення земляних робіт 

 

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

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

самоврядування в Україні”,  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  № 575, враховуючи клопотання фізичних та юридичних осіб 

виконком міської ради ВИРІШИВ: 

    

   1. Надати дозвіл на проведення земляних робіт: 

    1.1. Гр. Лисун І.Г. тривалістю 5 діб для облаштування водопостачання та 

водовідведення житлового будинку по вул. Криничній, 15. 

          Відповідальність за відновлення покласти на гр. Лисун І.Г. 

          1.2. ПАТ “Закарпаттяобленерго” тривалістю 10 діб для ремонту КЛ-10 Кв 

по вул. Тихій, вул. Собранецькій, вул. Довженка та пл. Жупанатській. 

          Відповідальність за відновлення покласти на ПАТ “Закарпаттяобленерго” 

(Кушнір В.В.). 

          1.3. ТОВ “Медичний центр “Закарпатський діагностичний центр” 

тривалістю 5 діб для прокладання КЛ-0,4 Кв від ТП-168 до діагностичного 

центру по вул. Перемоги, 21. 

           Відповідальність за відновлення покласти на ТОВ “Медичний центр 

“Закарпатський діагностичний центр” 

          1.4. ТОВ “Закарпатжитлобуд” тривалістю 10 діб для облаштування 

водовідведення та водопостачання житлового будинку по вул. Другетів - 

Заводській. 

          Відповідальність за відновлення покласти на ТОВ “Закарпатжитлобуд”. 

          1.5. Гр. Губенкову Д.В. тривалістю 5 діб для облаштування 

водопостачання житлового будинку по вул. Швабській, 71. 

          Відповідальність за відновлення покласти на гр. Губенкова Д.В. 

         2. Вважати строком початку робіт день, наступний після отримання 

дозволу.                  

3. Розпочинати земляні роботи за обов’язкової присутності працівників 

відділу муніципальної поліції  та департаменту міського господарства. 



 4. Виконавцям земляних робіт забезпечити безпеку руху транспорту та 

пішоходів під час їх проведення. 

 5. Відділу муніципальної поліції 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Супровідна записка 
 

Розглянувши звернення юридичної особи, департамент міського 

господарства виносить на розгляд виконкому питання надання дозволу на 

проведення земляних робіт: 

 

   1. Надати дозвіл на проведення земляних робіт: 

    1.1. Гр. Лисун І.Г. тривалістю 5 діб для облаштування водопостачання та 

водовідведення житлового будинку по вул. Криничній, 15. 

          Відповідальність за відновлення покласти на гр. Лисун І.Г. 

 

                        Додатково: грунтова дорога - 10 м/п 

          

           1.2. ПАТ “Закарпаттяобленерго” тривалістю 10 діб для ремонту КЛ-10 Кв 

по вул. Тихій, вул. Собранецькій, вул. Довженка та пл. Жупанатській. 

          Відповідальність за відновлення покласти на ПАТ “Закарпаттяобленерго” 

(Кушнір В.В.). 

 

                       Додатково: тротуар(бруківка) - 70 м/п 

                                            тротуар та проїжджа частина(асфальт) - 300 м/п 

                                            зелена зона - 20 м/п 

 

          1.3. ТОВ “Медичний центр “Закарпатський діагностичний центр” 

тривалістю 5 діб для прокладання КЛ-0,4 Кв від ТП-168 до діагностичного 

центру по вул. Перемоги, 21. 

           Відповідальність за відновлення покласти на ТОВ “Медичний центр 

“Закарпатський діагностичний центр” 

 

                   Додатково: зелена зона - 100 м/п 

 

          1.4. ТОВ “Закарпатжитлобуд” тривалістю 10 діб для облаштування 

водовідведення та водопостачання житлового будинку по вул. Другетів - 

Заводській. 

          Відповідальність за відновлення покласти на ТОВ “Закарпатжитлобуд”. 

 

                   Додатково: проїжджа частина(бруківка) - 32 м/п 

 

          1.5. Гр. Губенкову Д.В. тривалістю 5 діб для облаштування 

водопостачання житлового будинку по вул. Швабській, 71. 

          Відповідальність за відновлення покласти на гр. Губенкова Д.В. 

 

                      Додатково: тротуар(бруківка) - 20 м/п 

 

 

 

 

В.о. директора департаменту                                                                    О. Пайда 

 


