
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

20.04.2018 Ужгород   № 174

   

   

Про надання аварійних дозволів 

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”, 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. Ужгорода, 

затвердженого  рішенням  VI  сесії  міської ради VII скликання 30 серпня 2016 

року № 350, враховуючи клопотання КП “Водоканал м. Ужгорода” від 

20.04.18р. № 769 та ПАТ “Закарпатгаз” від 18.04.18р. № ZK-ЛВ-1275-0418, № 

ZK-ЛВ-1276-0418 та № ZK-ЛВ-1277-0418:   

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

благоустрою: 

1.1.  КП “Водоканал м. Ужгорода”   з 23.04.2018 року до 25.04.2018 

року по  вул. Антоніна Дворжака, 66 (узбіччя дороги) - для ліквідації витоку 

води на водопровідній мережі d=100 мм. 

Відповідальність за відновлення покласти на КП “Водоканал м. 

Ужгорода”  (Карташов С.О.). 

1.2. ПАТ “Закарпатгаз” з 20.04.2018 року до 22.04.2018 року по вул. 

Павла Пестеля, 4 (проїжджа частина - асфальт) - для ліквідації витоку газу на 

газопроводі середнього тиску Ду -159. 

Відповідальність за відновлення покласти на ПАТ “Закарпатгаз” 

(Библик Б.Ф.). 

1.3. ПАТ “Закарпатгаз” з 23.04.2018 року до 25.04.2018 року по вул.  8-

го Березня, 5 (тротуар - бруківка) - для ліквідації витоку газу на газопроводі 

низького тиску Ду-57. 

Відповідальність за відновлення покласти на ПАТ “Закарпатгаз” 

(Библик Б.Ф.). 



 

 

1.4. ПАТ “Закарпатгаз” з 23.04.2018 року до 25.04.2018 року по вул. 

Петра Чайковського, 1 (проїжджа частина - асфальт) - для ліквідації витоку газу 

на газопроводі низького тиску Ду-108. 

Відповідальність за відновлення покласти на ПАТ “Закарпатгаз” 

(Библик Б.Ф.). 

            2. Проведення зазначених робіт розпочинати за обов’язкової присутності 

працівників відділу муніципальної інспекції з благоустрою та департаменту 

міського господарства. 

            3. Відділу муніципальної інспекції з благоустрою  здійснити контроль за 

відновленням після проведення вищезазначених робіт. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Гомоная В.В. 

 

 

 

В.о. міського голови, 

заступник міського голови                                                             І. Фартушок                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


