
УКРАЇНА
ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ

від 20 квітня 2021 року Валки № 56

Про надання дозволу на 
виконання земляних робіт по 
демонтажу кабельної магістралі 
КМ-7А (ТЗБ та МКСАП) на 
ділянці км 428+950-км 468+400 
автомобільної дороги загального 
користування державного 
значення М-03 Київ-Харків- 
Довжанський (на м. Ростов-на- 
Дону), Харківська область

Керуючись статтями 42, 59, 37 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтею 26і Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», Типовим порядком видачі дозволів на порушення об’єктів 
благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, 
анулювання дозволів, затвердженого постановою КМУ від 30 жовтня 2013 року 
№ 870, розглянувши заяву директора «ВКП «ТЕХНО ПРОМ» про надання 
дозволу на виконання земляних робіт по демонтажу кабельної магістралі КМ- 
7А (ТЗБ та МКСАП) на ділянці км 428+950-км 468+400 автомобільної дороги 
загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський 
(на м. Ростов-на-Дону), Харківська область, згідно договору № 63Б200-2859/20 
від 06 листопада 2020 року, враховуючи Ордер № 18 від 16 березня 2021 року, 
виконавчий комітет Валківської міської ради вирішив:

1. Надати дозвіл «ВКП «ТЕХНО ПРОМ» на виконання земляних робіт по 
демонтажу кабельної магістралі КМ-7А (ТЗБ та МКСАП) на ділянці км 
428+950-км 468+400 автомобільної дороги загального користування 
державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону), 
Харківська область, згідно договору № 63Р200-2859/20 від 06 листопада
2020 року, враховуючи Ордер № 18 від 16 березня 2021 року.

2. Директору «ВКП»ТЕХНО ПРОМ» (Артур КРАПОТІН):
2.1. Погодити проведення робіт із причетними службами та 

підприємствами.



2.2. Письмово повідомити виконавчий комітет міської ради про дату 
початку та закінчення робіт.

2.3. У 10-ти денний термін з дня закінчення робіт за власний рахунок 
відновити порушені елементи відповідної ділянки автомобільної дороги.

3. Встановити термін дії дозволу на проведення земляних робіт з 20 квітня
2021 року по 20 липня 2021 року.

4. Відповідальність за нанесення будь-яких збитків, спричинених 
проведенням земляних робіт, несе заявник.

5. Контроль за виконанням пункту 2.3 даного рішення покласти на 
заступника міського голови з питань виконавчих органів ради (Сергій 
ТИЖНЕНКО).

Міський голова Валерій СКРИПНІЧЕНКО


