
Проведення земляних та/або ремонтних робіт 

 

2.48. Для здійснення земляних та/або ремонтних робіт, пов’язаних із 

порушенням об’єктів благоустрою, які проводяться на територіях загального 

користування громади (проїжджих частинах та тротуарах вулиць, провулків, 

зелених зонах, площах, прибудинкових та інших територіях, які належать до 

об`єктів благоустрою і знаходяться в межах громади тощо), юридичні особи, 

фізичні особи – підприємці або фізичні особи, які безпосередньо проводять ці 

роботи, повинні отримати дозвіл на порушення об’єктів благоустрою відповідно 

до Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або 

відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів 

та/або порядку затвердженого Корюківською міською радою. 

2.49. Дозвіл на проведення земляних та/або ремонтних робіт, пов’язаних із 

порушенням об’єктів благоустрою, видається на підставі рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради. 

2.50. До початку проведення земляних та/або ремонтних робіт, пов’язаних 

з порушенням об’єктів благоустрою, юридичні особи, фізичні особи – підприємці 

або фізичні особи, які безпосередньо проводять ці роботи, повинні провести 

фотофіксацію первинного стану об’єкта благоустрою і тільки після цього 

розпочинати проведення земляних та/або ремонтних робіт, пов’язаних з 

порушенням благоустрою. 

2.51. При проведенні робіт на проїжджій частині, узбіччі (у межах червоних 

ліній міських вулиць), дозвіл підлягає погодженню з територіальним органом 

Національної поліції України. 

2.52. Під час виконання земляних та/або ремонтних робіт повинні бути 

забезпечені безпечні умови для руху транспорту та пішоходів:  

2.52.1. Виставлятись попереджувальні знаки. 

2.52.2. Встановлюватись пішохідні містки та огорожа місця проведення 

робіт. 

2.53. Відповідальність за організацію безпеки руху транспорту і пішоходів у 

місцях виконання земляних та/або ремонтних робіт до повного відновлення 

дорожнього покриття та здачі дозволу покладається на виконавця робіт. 

2.54. При виконанні робіт забороняється: 

2.54.1. Псувати, засипати землею та будівельними матеріалами дерева, 

кущі, газони, люки колодязів, водоприймальні решітки, перепускні труби та 

дренажі, геодезичні знаки, засоби регулювання дорожнього руху, проїжджу 

частину вулиць, тротуари; 

2.54.2. Відкачувати воду з колодязів, траншей і котлованів та резервуарів 

прямо на тротуари та проїжджу частину вулиць;  

2.54.3. Залишати після закінчення робіт на проїжджій частині вулиць, 

тротуарах, газонах землю та будівельне сміття; 



2.54.4. Займати невідведені площі для складування матеріалів, 

огороджувати територію для проведення робіт більше відведеної; 

2.54.5. Захаращувати проходи і проїзди у двори, порушувати нормальний 

проїзд автотранспорту і рух пішоходів. 

2.55. Після закінчення робіт, пов’язаних із порушенням об’єктів 

благоустрою, юридичні особи, фізичні особи – підприємці та фізичні особи 

забезпечують відновлення порушених обʼєктів благоустрою. У разі просадки чи 

провалу на місці проведення робіт протягом 2-х років, забезпечують їх ліквідацію 

та відновлення об’єктів благоустрою.  

2.56. Роботи з усунення наслідків аварій інженерних комунікацій 

(водопровідних, каналізаційних, теплових та інших мереж), пов’язані з розриттям 

території загального користування, розпочинаються негайно з обов’язковим 

подальшим оформленням дозволу на порушення об’єктів благоустрою.  

2.57. До початку проведення робіт з усунення наслідків аварії, 

балансоутримувач зобов’язаний попередити про свої наміри уповноважений 

орган. 
 


