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УКРАЇНА
ГОРОДОЦЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

розпорядження
JC№ /jp*ĉ  № УЛ9

Про надання дозволу гр. Грица В.Я. 
на порушення об’єкта благоустрою: 
виконання робіт для влаштування 
водопроводу до житлового будинку на 
вул. Валова, 16 в м. Городок 
Львівської області

Розглянувши заяву гр. Грица Володимира Ярославовича (вхід. №ЗВГ-Г-1035 
від 22.08.2022р.) щодо надання дозволу на порушення об’єкта благоустрою по 
вул.Валова в м. Городок Львівської області з метою виконання робіт для 
влаштування водопроводу до житлового будинку на вул. Валова, 16 в м. Городок, що 
є у його приватній власності, у відповідності до робочого проекту на 
«Водопостачання та каналізування житлового будинку на вул. Валова м.Городок 
Львівського району Львівської області», розробленого проектною групою КП 
«Городоцьке водопровідно-каналізаційне господарство» згідно технічних умов від 
16.08.2022р. за №79, виданих КП «Городоцьке водопровідно-каналізаційне 
господарство», керуючись ст.30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.261 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»:

1. Надати дозвіл гр. Грица В.Я. на порушення об’єкта благоустрою: виконання 
робіт для виконання земляних та монтажних робіт для влаштування водопроводу до 
будинку на вул. Валова, 16 в м. Городок Львівської області.

2. Зобов’язати гр. Грица В.Я.:
- виконувати роботи згідно проектної документації та технічних умов виданих 

КП «Городоцьке водопровідно-каналізаційне господарство»;
- виконання робіт з влаштування водопроводу проводити в присутності 

відповідального працівника КП «Городоцьке водопровідно-каналізаційне 
господарство»;

- відновити пошкоджене дорожнє покриття у місці виконання робіт до 
попереднього стану (траншею засипати піском на всю глибину з пошаровим 
трамбуванням, після чого відновити замощення тротуару та дорожнього покриття 
ФЕМ);

- забезпечити у місці виконання робіт належний санітарний стан та безпеку руху 
транспортних засобів та пішоходів. Узгодити виконання робіт у відповідному відділі 
Національної поліції.
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дження залишаю за собою.

Володимир РЕМЕНЯК


