
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 11.07.2018     Ужгород                    № 193 

 

 

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 юридичних та фізичних  осіб, 

виконком міської ради ВИРІШИВ: 

         

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

благоустрою: 

        1.1. Гр. Пічкарю І.І. тривалістю 5 діб для облаштування водопостачання та 

водовідведення від будівлі автомагазину  по вул. Перемоги, 145         

          Відповідальність за відновлення покласти на гр. Пічкаря І.І. 

       1.2.  Гр. Трофіл Л.М. тривалістю 5 діб для заміни водопровідного вводу для 

квартир №№ 1 - 6 будинку № 47 по вул. Руській. 

          Відповідальність за відновлення покласти на гр. Трофіл Л.М. 

       1.3. Гр. Дробок М.І. тривалістю 5 діб для заміни каналізаційного випуску 

квартири № 3 житлового будинку № 7 по вул. Олександра Митрака, 7.  

         Відповідальність за відновлення покласти на гр. Дробок М.І. 

        1.4. Гр. Стегурі М.І. тривалістю 5 діб для заміни вуличної ділянки 

водопровідної мережі для житлових будинків по вул. Кальмана Міксата, 39 та 

вул. Михайла Грушевського, 44,46,48,50. 

          Відповідальність за відновлення покласти на гр. Стегуру М.І. 

        1.5. Гр. Тимко А.О. тривалістю 5 діб для проведення робіт з гідроізоляції 

фундаменту житлового будинку по вул. Івана Ольбрахта, 4/1. 



            Відповідальність за відновлення покласти на гр. Тимко А.О. 

        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 

 

                                 

 

 

 

 


