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08липня2019 № на № РЗ-2130/19 від 04.07.2019
ї ,

- ДОЗВІЛ №  56

Д озволяється Навчальному корпусу Н ікопольського медичного коледжу,
(найменування юридичної особи, прізвище,

(директор Капінус Валентина Андріївна) 
вул. Херсонська, буд. 5, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53200;

ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, їх місцезнаходження)

Проводити земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладанням.
(вид земляних та/або ремонтних робіт та місце їх проведення) 

перекладанням, ремонтом інженерних мереж і споруд (відповідно до пункту 1 
«Переліку земляних та/або ремонтних робіт, для проведення яких необхідно отримати 
дозвіл», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 870 
«Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів 
благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання 
дозволів», далі - Перелік): земляні або монтажні роботи, пов’язані з розкриттям 
дорожнього покриття вулиць, доріг, майданів, площ та інших об’єктів благоустрою 
(відповідно до пункту 2 Переліку): роботи, пов’язані з порушенням благоустрою 
об’єктів зеленого господарства (відповідно до пункту 3 Переліку)
на об’єкті благоустрою відповідно до наданого плану узгодження з комунальними

(назва об’єкта благоустрою та його місцезнаходження)
установами міста Нікополя, на території в районі Навчального корпусу 
Нікопольського медичного коледжу буд. № 5 на вулиці Херсонська у місті Нікополі.

Робота повинна бути розпочата і закінчена в терміни, вказані в даному дозволі. 
Роботи проводити з виконанням наступних умов:
1. Встановити тимчасову огорожу навколо місця виконання робіт (згідно чинних 
норм, ДБН та інших нормативних документів), по кутках огорожі встановити 
сигнальні ліхтарі, а в нічний час освітлювати місце роботи. На щитах вказати назву 
організації, яка проводить роботи (літери і цифри розміром 15 см).
2. Всі матеріали і ґрунт розмішувати тільки в межах огородженої ділянки, ґрунт, не 
придатний до зворотної засипки, вивозити в ході проведення робіт.
3. До забезпечення постійного доступу до колодязів підземних інженерних мереж 
забороняється завалювати їх ґрунтом чи будівельними матеріалами.
4. Для уникнення обвалів стінки траншеї чи котловану повинні бути закріплені на 
всю глибину і мати відповідний укіс.
5. До початку земляних робіт при прокладанні нових підземних мереж на місце 
викликати представників спеціалізованих організацій, які узгодили проект.
6. При проведенні земляних робіт, для уникнення пошкоджень підземних мереж, до 
початку робіт необхідно узгодити виконуванні роботи і при необхідності викликати 
представників наступних організацій:
- КП «Нікопольське виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства»
Нікопольської міської ради 68-83-25



5-13-67

5-02-33; 4-46-38

2- 23-36 
3-14-53;3-11-33 

5-00-31

68-45-44

- Нікопольський центр електричного зв’язку № 8 4- 26-24
- Нікопольський цех лінійно-кабельних споруд 

центру первинної мережі № 7
- Нікопольське управління експлуатації 

газового господарства
- Нікопольський міський район 

електричних мереж
- ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»
- відділ безпеки дорожнього руху
- управління благоустрою, інфраструктури та 

комунального господарства Нікопольської міської ради
- відділ екології Нікопольської міської ради

(у разі необхідності видалення дерев, кущів, газонів і квітників
під час виконання робіт) 68-45-67

7. В усіх випадках при виконанні робіт повинен зберігатися рух транспорту і 
пішоходів, в'їзди у двори до житлових приміщень, через траншеї повинні бути 
встановлені перехідні містки з перилами.
8. Засипка траншей і котлованів на проїздах з удосконаленим покриттям виконується 
піском шарами в 20 см, зі старанним ущільненням і проливкою водою (в літній 
період), а зимою-талим піском з ущільненням.
9. При реконструкції і ремонті доріг виконавець робіт влаштовує об’їзд ремонтованої 
ділянки, облаштовує її дорожніми знаками. Підтримання порядку на об’їзді 
(виправлення профілю проїзної частини, поливання її в літній час та інші роботи) 
покладаються на весь час ремонту на виконавця робіт.
10. Під час розкриття поперечних траншей і окремих котлованів на проїздах 
прибирати огорожу до відновлення асфальту або твердої основи під асфальт -  
забороняється.
11. Прибирання матеріалів та зайвого ґрунту повинно бути виконано виконавцем 
робіт протягом 24 годин після закінчення засипки місць розкриття.
12. Після закінчення робіт, які стали підставою для порушення обьекту благоустрою, 
виконати заходи з відновлення благоустрою території.
13. За пошкодження інженерних мереж несе відповідальність виконавець робіт.

А ?  _ зобов’язуюсь додержуватись
(посада, прізвйще, ім’я та по батькові)

всіх умов, виконати роботи в термін, зазначений у дозволі і підтверджую, що даний об’єкт 
забезпечений необхідними матеріалами і робочою силою та типовою огорожею.

Особа, якій видано дозвіл, зобов’язана власними силами привести об’єкт 
благоустрою у належний стан після закінчення проведення земляних та/або ремонтних 
робіт або може у випадках, передбачених пунктом 2 частини другої статті 19 Закону 
України “Про благоустрій населених пунктів”, сплатити його відновну вартість.

За виконання зобов'язань по дійсному дозволу несе відповідальність в 
адміністративному і судовому порядку особа, яка відповідає за виконання дозволу.

Дозвіл діє з «08>у»липня 2019 р. до «08» липня 2020 р.

а

відповідального по дозволу)

,ілу інфраструктури, енергозбереження 
управління благоустрою, інфраструктури 

то господарства Нікопольської міської ради

2019 р.

В. Ю. Тяглов


