
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

24.11.2016                     Ужгород                               № 454

Про надання аварійного дозволу
на проведення  робіт з порушення цілісності
об’єктів благоустрою

Відповідно до статті  26-1 Закону України “Про благоустрій населених
пунктів  України”,  статті  42  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     робіт з порушення цілісності об’єктів благоустрою
на   території  м. Ужгорода, затвердженого  рішенням  VI  сесії  міської ради VII
скликання 30 серпня 2016 року № 350, враховуючи клопотання Ужгородського
МРЕМ  від  24.11.2016  р.   №  90/535-18,  №  92/535-18  та  КП  «Водоканал
м.Ужгорода» від 24.11.2016 р. № 1716 :

1. Надати Ужгородському МРЕМ :
            - аварійний дозвіл на проведення  робіт з порушення цілісності об’єктів
благоустрою  з  24.11.2016  року  до  26.11.2016  року  по  вул.  М.  Божук,  на
території ЗОШ № 20 (зелена зона) – для ремонту КЛ-10 кВ між ТП-1 - ТП-103;
            - аварійний дозвіл на проведення  робіт з порушення цілісності об’єктів
благоустрою з 24.11.2016 року до 26.11.2016 року по вул. Собранецькій, 152, на
автозупинці (асфальт) – для ремонту КЛ-10 кВ між ТП-1 - ТП-132- П/С-5.          

Відповідальність  за  відновлення  покласти  на  Ужгородський  МРЕМ
(Погоріляк І.М.).

2. Надати КП “Водоканал м. Ужгорода” аварійний дозвіл на проведення
робіт  з  порушення  цілісності  об’єктів  благоустрою  з  24.11.2016  року  до
26.11.2016 року по вул. Перемоги,151 (дворова проїжджа частина - асфальт) –
для ліквідації залому на дворовій каналізаційній мережі мережі d = 200 мм .

Відповідальність  за  відновлення  покласти  на  КП  “Водоканал  м.
Ужгорода” (Карташов С.О.).
            3. Проведення зазначених робіт розпочинати за обов’язкової присутності
працівників  відділу  муніципальної  поліції  та  департаменту  міського
господарства.
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            4. Відділу муніципальної поліції  здійснити контроль за відновленням
після проведення зазначених робіт.

5.  Контроль  за  виконанням  розпорядження  покласти  на  заступника
міського голови Габора О. М.

Міський голова                                                                                      Б. Андріїв


