
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 
 
від                2017. №       м. 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, враховуючи клопотання    фізичних та юридичних  
осіб, виконком міської ради ВИРІШИВ: 
         
        1. Надати дозвіл на проведення робіт з порушення цілісності об’єктів 
благоустрою: 
        1.1. Гр. Контратович К.Ю. тривалістю 5 діб для облаштування відведення 
господарсько-фекальних стоків житлового будинку по вул. Юрія Гагаріна, 57.            
          Відповідальність за відновлення покласти на гр. Контратович К.Ю. 
       1.2.  Гр. Малешу І.М. тривалістю 5 діб для облаштування зовнішніх мереж 
водопроводу та каналізації до закладу громадського харчування на перехресті 
вул. Возз’єднання, 65 - Дмитра Снігурського, 16. 

Відповідальність за відновлення покласти на гр. Малеша І.В.  
       1.3. Гр. Дробок М.І. тривалістю 5 діб для заміни каналізаційного випуску 
кв. № 3 по вул. Олександра Митрака, 7. 
         Відповідальність за відновлення покласти на гр. Дробок М.І. 
        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 Гомоная В.В. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 
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